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Bartha-Kovács Katalin

Egy 17. századi francia kísérlet az érzelmek
osztályozására: Charles Le Brun
„A festészet kérdése nem elsősorban és nem kizárólag a festőkre tartozik.”
(Jean-Luc Marion)1
A francia klasszicizmus korában keletkezett festményeken az érzelmek meglehetősen erős hangsúlyozását figyelhetjük meg. A hevesen gesztikuláló képalakok
arcán a mai néző számára eltúlzottnak tetsző érzelmek, vagy – a korabeli szóhasználat szerint – szenvedélyek láthatók. Különösen szembeötlő módon nyilvánul ez meg a XIV. Lajos korabeli művészeti élet legfőbb szervezője, Charles Le
Brun történeti képein, de felfedezhetjük számos más, a 17. század második feléből
származó francia festményen, sőt még az egy évszázaddal későbbi alkotásokon is.2
Ez a nyilvánvaló tény több kérdést is felvet, itt csak a két legfontosabbat említjük meg: milyen tényezők összejátszása vezethetett ehhez a konvencionális
szenvedélyábrázoláshoz? A 17. századi francia festészettel kapcsolatban beszélhetünk-e valamiféle „érzelmi kultúráról”, amelynek ezek a festmények volnának a
lenyomatai? E kérdésekre a választ Le Brun 1668-as, A szenvedélyek kifejezéséről
szóló előadása adhatja meg, amelyben a festő külső jegyeik alapján osztályozza
a különböző szenvedélyeket: részletesen leírja és rajzokkal is szemlélteti, hogyan
lehet ezeket úgy ábrázolni, hogy a szenvedélyek a néző számára egyértelműen felismerhetők legyenek.3 Ne tévesszen meg bennünket a szóhasználat: a festő és a
korabeli művészetteoretikusok ugyanis – átvéve a filozófusok, elsősorban Descartes terminológiáját – nem érzelmekről (sentiments), hanem szenvedélyekről
(passions) írnak.
Tanulmányunkban ikonográfiai és szöveges (filozófiai és művészetelméleti)
források alapján először azt a kérdést vizsgáljuk meg, milyen értelemben használták az egyes szerzők a 17. századi francia nyelvben az „érzelem” szót és diszkurzív
szinonimáit (mint a szenvedély vagy a felindultság). Ezután röviden ismertetjük
1
2
3

Marion 2013: 5.
Ld. például Jean-Baptiste Greuze (1725–1805) szentimentalista életképeit.
A jelen tanulmányt megalapozó kutatások korábbi összefoglalásához ld. Kovács 2004, az itt
közöltekhez részben kapcsolódó aspektusokhoz pedig: Kovács 2006.

11

_Hajnal István Kör kötet_.indd 11

2019. 06. 12. 15:14:15

Az érzelmek története

Bartha-Kovács Katalin

Le Brun elméletét: elődeivel ellentétben ő nem a szemet, hanem a szemöldököt
tekinti az arc legfontosabb részének. Szerinte ugyanis a szemöldök – mivel vonalvezetése hasonlít az íráséhoz – mozgása révén megmutatja a lélek háborgásának
természetét. Végül pedig kísérletet teszünk annak a látszólagos ellentmondásnak
a feloldására, hogy ha XIV. Lajos udvarára – az arisztokratikus udvari viselkedéskultúra ideálja jegyében – az érzelmek visszafojtása volt jellemző, akkor a korszakból származó képeken miért olyan erőteljes mégis az érzelemábrázolás? Milyen
„képolvasási kódok” alapján lehet nézni és értelmezni a 17. század második feléből származó francia festményeket?

Érzelem és szenvedély a 17. századi francia szóhasználatban
Az érzelmek tanulmányozása az utóbbi évtizedekben nem csupán a filozófia önálló ága lett,4 hanem a művészetelméleti kutatásokban is az érdeklődés előterébe került. Ez az irányzat azokat az emocionális vagy – a francia terminológia logikájába
jobban illeszkedő kifejezéssel – affektív jelenségeket jelöli, amelyeket a 17. századi
orvosok, moralisták és filozófusok ókori és középkori szerzőkre támaszkodva leírtak és megpróbáltak rendszerbe foglalni. Maga a szenvedély (passion) szó is ezekre
a gyökerekre nyúlik vissza, és arra utal, hogy a testben a lélek mozgása változásokat idéz elő, más szóval a test mintegy „elszenvedi” az affektív jelenségeket.5 A
klasszicizmus korában kialakuló francia művészetelméleti gondolkodás az antik
és skolasztikus minták által meghatározott – és azokkal polemizáló, sőt némely
ponton szembehelyezkedő – korabeli filozófiai elméletek nyomán tárgyalja a szenvedélyeket. Tanulmányunkban azonban csak utalásszerűen említjük a szenvedélyek filozófiai megközelítését, és inkább a művészetelméletekre összpontosítunk.
Mindenekelőtt azt vizsgáljuk meg, milyen jelentései voltak a 17. századi francia
nyelvben a „szenvedély” szónak és a vele rokon értelmű terminusoknak.
A 17. századi francia filozófiai diskurzus nem határolja el következetesen egymástól az érzelem és a szenvedély fogalmát. A század közepén megjelenő filozófiai
művekben a „lélek érzelmei” és a „lélek szenvedélyei” gyakran egymással felcserélhető terminusok. Descartes szerint például
„[é]rzéseknek is lehet őket nevezni, mivelhogy a lélek ugyanazon a módon
fogadja őket magába, mint a külső érzékek tárgyait és ugyanúgy ismeri meg
őket. Ám méginkább lehet őket a lélek felindultságainak nevezni, nem csupán
azért, mert az összes lélekben végbemenő változásnak, azaz az összes benne
4
5

Boros – Szalai 2011.
Az affektivitás etikai vonatkozású értelmezéseiről: Laczházi.
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előforduló gondolatnak ezt a nevet lehet adni, hanem főként azért, mert az
összes gondolatféleség közül, amellyel a lélek rendelkezhet, nincs más, mely
oly erősen izgatná fel és rázná meg, mint ezek a szenvedélyek.”6
A korabeli általános szótárak, mint például Antoine Furetière egyetemes szótára, a Dictionnaire universel ugyancsak ezt a szóhasználatot tükrözik. Furetière
azonban megpróbálja elkülöníteni a szenvedélyt nem csupán az érzelemtől, hanem az intenzív és pillanatnyi érzelmi reakciót jelölő felindultságtól (émotion) is,
ez utóbbi az embert közelebbről érinti és erősebb hatást gyakorol a lelkére.7 A
kor szóhasználatában mindazonáltal a szenvedélynek a legáltalánosabb a jelentése: ez a szó fiziológiai folyamatokhoz köthető affektív állapotokat jelöl, teológiai értelemben Krisztus szenvedéstörténetére utal, az érzelem szinonimájaként
a lélek megmozdulásait (agitations de l’âme) jelenti, de a – valamely személy vagy
tárgy birtoklása iránti – heves vágyra is vonatkozhat.8 Az „érzelem” szó a 17. században elsősorban az élőlények azon tulajdonságát jelöli, amellyel a különböző
tárgyakról érzékszerveik révén benyomást alkotnak. Morális vonatkozásban rokon értelmű a szenvedélyekkel, egyes számban pedig – az affektív jelenségektől független jelentésben – vélemény és ítéletalkotás értelemben is használatos.9
A szó jelentéstartománya a 18. században kristályosodik ki, amikor a francia
művészetelméleti diskurzus egyik kulcsfogalmává válik, míg a többes számban
használt „érzelmek” szó a szenvedélyek szinonimája lesz.10 Bár a klasszicizmus
korának szóhasználatban az érzelem és a szenvedély jelentése még nem különül el
egyértelműen egymástól, a továbbiakban mi – a 17. századi hagyományt követve –
a „szenvedély” terminust fogjuk alkalmazni az affektív jelenségek megnevezésére.11
Mivel az érzelmek vonatkozásában a művészetelméleti írások a korabeli filozófiai
értekezések szóhasználatát veszik át, szükségesnek tartjuk, hogy – még mielőtt Le
Brun szenvedélyekről szóló értekezésének alapgondolatait ismertetnénk – néhány
szót szóljunk Descartes írásáról.
A 17. század második felében a különböző tudományterületeket a rendszerezési kísérletek jellemezték: a filozófusok, természettudósok és orvosok az affektív
jelenségeket is megpróbálták rendszerbe foglalni.12 A filozófusok szenvedélyen
6
7
8
9
10

11
12

Descartes 1994: 49. (28. Cikkely)
’Émotion’ szócikk. In: Furetière 1702 [1690]: 1. kötet. s.p.
’Passion’ szócikk. In: Furetière 1702 [1690]: 3. kötet, s.p.
’Sentiment’ szócikk. In: Furetière 1702 [1690]: 3. kötet, s.p.
Ld. a Diderot és D’Alembert-féle Enciklopédia definícióját. ’Sentiment, Avis, Opinion’ (Louis
de Jaucourt szócikke). In: Encyclopédie 1966–1995 [1751–1780]: 15. kötet 57–58.
Boros 2011: 157.
Coëffeteau 1620; Cureau de La Chambre 1640; Senault 1641.
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általában a lélek akaratlan felindulásait értették; absztrakt kategóriákhoz hasonló
„szenvedély-listáikba” mindenfajta érzelmi megnyilvánulást következetesen besoroltak. Az erről a témáról szóló értekezések közül megkülönböztetett figyelmet
érdemel Descartes – életében megjelent utolsó – műve, A lélek szenvedélyei (1649).
Ő nem tartja a lélek betegségének a szenvedélyeket; nem arról ír, hogyan lehet
legyőzni őket, hanem fiziológiai alapon magyarázza az affektív jelenségeket. Az
általános szenvedély-fogalomból kiindulva jut el a hat egyszerű szenvedély felsorolásához, ezek a csodálkozás, a szeretet, a gyűlölet, a vágy, az öröm és a bánat.
Az összes többi szenvedély ezekből tevődik össze vagy ezekből vezethető le. E hat
szenvedély közül Descartes kitüntetett szerepet tulajdonít a csodálkozásnak, amelyet úgy határoz meg, mint hirtelen meglepetéshez hasonlító reakciót valamely
meglepő vagy új dolog láttán.13 A csodálkozással ellentétben a többi öt alapvető
szenvedélyt együttesen tárgyalja, és jellemzésüket az általuk okozott testi változások leírásával egészíti ki.
A szenvedélyek külső jegyek alapján történő azonosítása azonban korántsem
mindig egyértelmű: ha pusztán az arc elváltozásait tekintjük, az öröm és a bánat
esetében ez meglehetősen nehéz feladat. A síró és a nevető arc példáját az itáliai
reneszánsz művészetteoretikusai is említik: Leonardo da Vinci csak úgy tartja lehetségesnek, hogy a festő jól felismerhető módon ábrázolja őket, ha tisztában van
kiváltó okukkal.
„Ne alkossad ugyanolyan arcjátékkal annak arcát, aki sír, mint azét, aki nevet,
noha ezek gyakran hasonlítanak egymásra. De a valódi művészi mód abban áll,
hogy különbséget tegyünk, aminthogy a sírás különbözik a nevetéstől. Ugyanis a
sírás alkalmával a szemöldökök változnak a sírás különféle fokai szerint.”14
Leonardo da Vinci véleménye szerint a szemöldök mozgása segíthet e két érzelem megkülönböztetésében. A szemöldöknek a szenvedélyek kifejezésében játszott szerepét a 17. században Le Brun is hangsúlyozza, sőt, nála a szem helyett
– némileg meglepő módon – a szemöldök válik a „lélek tükrévé”.

Le Brun értekezése: a szenvedélyek rendszerezése
Charles Le Brun nevét a művészetkedvelő magyar közönség leginkább a versailles-i
kastéllyal összefüggésben ismeri: ő festette ugyanis a kastély Tükörtermének
mennyezetét díszítő képeket. A művészetelmélet szempontjából a Napkirály első
13

14

A szenvedélyek hagyományos rendszerezéseiben a harag vagy a vágy töltötte be ezt a funkciót, míg a csodálkozás helyet sem kapott bennük.
Vinci 1960: 192.
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festőjének és udvari látványtervezőjének neve a párizsi Királyi Festészeti és Szobrászati Akadémián 1667-től kezdve rendszeresen tartott előadásokhoz kapcsolódik. Le Brun szenvedélyek kifejezéséről szóló előadása két részletben, 1668. április
7-én és május 5-én hangzott el, ezeket a festő sematikus rajzokkal illusztrálta.15 Az
előadások nyomán két rajzsorozat is született: az 1668-ból származó első egy – három különböző szögből ábrázolt – férfi feje példáján keresztül mutatja be azokat
az elváltozásokat, amelyeket a szenvedélyek okoznak az arcon. A második ábrasorozat későbbi, 1678-ban keletkezett. Ezen jóval kidolgozottabbak a szenvedélyeket
szemléltető arcok, és vegyesen találunk közöttük férfi és női portrékat.16

1–2. kép. Charles Le Brun: A nyugalom. 1668 és A csodálkozás. 1668.

Le Brun előadásán erőteljesen érződik Descartes hatása, mégsem szabad úgy
felfogni, mintha az a filozófus nézeteinek a képzőművészetekre való közvetlen alkalmazása volna.17 E két műnek kétségtelenül számos közös pontja van, de sokkal
fontosabbak az eltéréseik, még akkor is, ha Le Brun szerint a szenvedélyek ábrázolása inkább racionális érvelésen, mintsem a természet megfigyelésén alapul. Le
Brun álláspontja heterogénnek tekinthető: bizonyos elemeket – mint például a
lélek részekre való osztását – a hagyományos szenvedélyelméletekből vesz át, míg
mások Descartes gondolatait tükrözik. A szenvedélyek közül Le Brun is a csodálkozást teszi az első helyre, és érvelését a Descartes-tól átvett definícióval támasztja
15

16

17

Ennek az előadásnak – amelynek egészen a 19. századig jelentős volt a hatása – a festő halála után több nyomtatott változata jelent meg 1698-ban, Bernard Picart, majd 1727-ben Jean
Audran metszeteivel.
A második ábrasorozatot 1678. február 9-én mutatták be Colbert-nek, amikor ellátogatott
az Akadémiára. Ezek a rajzok voltaképpen Le Brun festményeihez készült vázlatok. Darida
2012.
A Jennifer Montagu könyve végén található függelékben egymás mellett olvashatók
Descartes értekezésének és Le Brun előadásának meglepő hasonlóságot mutató szöveghelyei. Montagu 1994. Ld. még Kirchner 1991.
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alá, akárcsak az öt másik egyszerű szenvedély esetében. Aligha meglepő, hogy
festőként Le Brun kitüntetett érdeklődést mutat az arc kifejezése iránt, mivel itt a
legnyilvánvalóbb a szenvedélyek hatása. Szerinte azonban az arc részei közül nem
a szem, hanem a szemöldök kifejezőereje a leghangsúlyosabb, a szemöldök kétféle
alapvető mozgása ugyanis jól láthatóan számot ad a lélek háborgásáról:
„[...] az a mozgás, amely a szemöldököt az agy felé felemeli, kifejezi az összes
szelíd és mérsékelt szenvedélyt, az pedig, amely lefelé, a szív felé hajlítja, megjeleníti az összes vad és kegyetlen szenvedélyt.”18
Állandóan változó formája révén a szemöldök olyan vonalhoz hasonlít, amely
megmutatja a szenvedély természetét. A Le Brun előadását kísérő sematikus rajzokon nem csupán a szemöldök, hanem az arc többi része is megkülönböztető
jegyként értelmezhető, és e jegyek összessége teszi lehetővé a szenvedély azonosítását. Ezek a jegyek viszonylag zárt egységet alkotnak, amelyen belül minimális változtatásokkal lehet eljutni az egyik érzelmet kifejező arctól a másikig.19 A
szenvedélyek felsorolásakor Descartes nyomán Le Brun is a csodálkozást tekinti a
legfontosabbnak, amely szinte alig változtatja meg az arckifejezést:
„Amint említettük, a csodálkozás az első és a legvisszafogottabb az összes szenvedély közül, amelyben a szív a legkevésbé háborog, és az arc valamennyi része is
meglehetősen kevés változást tükröz. Ha mégis van valamilyen változás, az csupán
a szemöldök megemelkedése, de ez mind a két szélén egyforma.”20
Mégis, az előadását kísérő rajzok sorozatában a nyugalom képét helyezi a csodálkozás elé. Bár a nyugalom leírása nem szerepel előadásában, a rajzok azt sugallják, hogy paradox módon a nyugalom állapota – az arc csendje, a szenvedély
hiánya vagy „nullfoka” – képezi az összes többi szenvedély alapját. A 18. század végén megjelenő, egyetemes képzőművészeti szótárában a műkedvelő és rézmetsző
Claude-Henri Watelet megemlíti, hogy Le Brun-t többen is bírálták azért, mert a
nyugalom állapotát is besorolta a szenvedélyek közé. Watelet a „szenvedély” szó
etimológiájára hivatkozva Le Brun megoldása mellett érvel: szócikkében átveszi
– és a nyugalom jellemzéseként idézi – azt a szöveghelyet, amely Le Brun-nél a
csodálkozás leírására szolgált.21

18
19

20
21

Le Brun 2006 [1668]: 266.
Courtine – Haroche 2007: 79. Tanulmányában Hubert Damisch a szenvedélyek felsorolását
„maszkok ábécéjéhez” hasonlítja. Damisch 1980.
Le Brun 2006 [1668]: 267.
Watelet – Lévesque 1972 [1792]: 733.
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3. kép. Charles Le Brun: A csodálkozás. 1727.

Le Brun rajzai láttán a nézőnek az a benyomása, mintha ezek a figurák mozdulatlanná merevítenék a lélek szenvedélyeit, és valódi érzelmeket kifejező, „élő”
arcok helyett puszta álarcok volnának. Ha a klasszicista kor festészetteoretikusai
szerint a képalakok arcának jól olvashatóan kell a szenvedélyeket kifejeznie, akkor
ennek nem mond-e ellent az a tény, hogy a 17. századi udvari viselkedéskultúra – az arcok olvashatóságának szöges ellentéteként – a szenvedélyek leplezését
várta el? Tanulmányunk utolsó részében ennek a látszólagos ellentmondásnak a
feloldását kíséreljük meg, oly módon hogy Le Brun előadását visszahelyezzük a
17. századi udvari társadalom összefüggésrendszerébe.

A szenvedélyek csendje
A 17. századi francia művészetelmélet követelményei között szerepel, hogy az arcnak a rajta tükröződő érzelmek által „beszélnie” kell – ám korántsem mindegy,
hogyan és milyen „nyelven” beszél. Az Akadémia első előadásainak lejegyzője és
a királyi épületek historiográfusa, André Félibien veti fel azt a problémát, hogy a
különböző társadalmi osztályokhoz tartozó emberek más-más módon fejezik ki
érzelmeiket. Főművének, a tízkötetes Entretiens-nek a negyedik beszélgetésében
fejti ki a „rang szerinti nevetések” (ris de conditions) elvét. Ezen elv szerint a néző
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szemét fárasztó heves szenvedélyek és erőteljes mozdulatok kizárólag a közepes
vagy alacsony rangú emberek ábrázolására alkalmasak:
„Mert biztos, hogy egy finom úriember máshogy dühös, mint egy paraszt, egy
királynőre másképp sújt le a bánat, mint egy falusi kofára – a megfestett emberek testének és lelkének indulatai között különbségnek kell lennie.”22
Az idézet alapján jogosan állíthatjuk: Félibien feltételezése szerint a szenvedélyek ábrázolásának több, egymástól eltérő módja létezik. Ezekkel a festőnek
tisztában kell lennie, ha azt szeretné, hogy a néző különbséget tudjon tenni egy
nemesember és egy alacsonyabb sorból származó ember érzelemkifejezése között.
A 17. századi királyi udvar viselkedéskultúrája megkövetelte, hogy az udvari ember uralkodjon arckifejezésén és elfojtsa érzelmeit. A Napkirály uralkodása alatt a
francia arisztokrácia viselkedésmódjára az érzelmek visszafogása és a hajlamok elkendőzése volt jellemző. Norbert Elias német szociológus szinte szó szerint megismétli Felibien fentebb idézett sorait: szerinte is a „civilizációs kifinomultságot”
eredményező viselkedésbeli jegyek különböztetik meg az udvari nemességet az
ösztöneiket közvetlenebbül és nyersebb formában kifejező alsóbb néprétegektől.23
A test és az arc némasága, a visszafogott és kiszámított viselkedés – a „szenvedélyek nélküli ember” ideálja – a reneszánsz udvari viselkedéskultúrától fogva a
társadalmi elit sajátja. Az udvari arisztokrata látszólag szenvtelen fellépése mögött
azonban az érzelmek és érdekek tökéletes palástolása rejlik.24 A korszak legismertebb francia moralistája, La Rochefoucauld így önti szavakba a királyi udvarban
szerzett keserű tapasztalatait: „Úgy megszoktuk a mások előtt való álcáskodást,
hogy végre magunk előtt is álcáskodunk.”25
Az e korszakban keletkezett arcképek valóban visszafogott érzelmeket mutatnak, ám a történeti és vallásos tárgyú, narratív festményeken számos esetben
mégis erőteljesen gesztikuláló alakok figyelhetők meg. A 17. századi művészetfelfogás szerint e képek célja az volt, hogy – a szenvedélyek kifejezése által – érzelmeket közvetítsenek, amelyek meghatják a nézőt. A történeti képek láttán az
alábbi kérdés merülhet fel: ha ezek a festmények magas rangú embereket ábrázolnak, akkor az ő arcukon miért tükröződnek heves érzelmek? Az arcképektől
22

23
24

25

Félibien 1967 [1725]: 345. Az Entretiens-t Félibien mintegy húsz éven át, 1666 és 1686 között
írta. Művét nem csupán egy szűk rétegnek, hanem szélesebb közönségnek szánta, ezért is
választotta a „beszélgetés” műfaját.
Elias 1987: 770.
Elias 2005: 130. Az udvari ember éthoszát a jezsuita Baltasar Gracián fogalmazza meg a legfrappánsabban: Oráculo manual című művében praktikus és pragmatikus tanácsokat ad az
érzelmek elkendőzésére. Gracián 1984 [1647].
La Rochefoucauld 1957 [1665]: 19. (119. maxima)
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eltérően a történetet elbeszélő képek drámai helyzetben ábrázolják a hősöket,
akiket heves szenvedélyek mardosnak. A festmény témája által előírt kötöttségek
– a témának megfelelő ábrázolásmód: a convenienza vagy franciául a convenance
elve – mellett a befogadó szempontját is meg kell említenünk: a szenvedélyeket
kifejező képnek ugyanis jól olvashatónak, könnyen megfejthetőnek kellett lennie.
Ábráival Le Brun mintegy „receptet” nyújtott a festőknek ahhoz, hogyan lehet az
egyes szenvedélyeket úgy ábrázolni, hogy a néző számára ne okozzon nehézséget
a kompozíció értelmezése.
A korabeli francia társadalom viszonyrendszerének felidézésével arra próbáltunk rávilágítani, hogy a 17. század érzelmi kultúrájában két, egymással ellentétes
magatartásforma alakult ki: az egyik a szenvedélyeit nyíltan kimutató „közönséges” és az érzelmeit palástoló udvari ember közötti ellentét. Az udvari ember an�nyira tökélyre fejlesztette a látszat művészetét, hogy egy bizonyos idő elteltével
minden tettében a látszat uralkodott szándékai őszinteségén. Ennek az irányzatnak a lenyomatai a szenvtelen tekintetű udvari portrék. A másik ellentét XIV. Lajos abszolutista politikájához kötődik, amelynek szerves részét képezte a viselkedés racionalizálása, az érzelmek és a beszéd kontrollja: ebből a szempontból el kell
választani egymástól – ugyanazon egyén esetében – a társalgásban kiteljesedő,
ritualizált viselkedési sémákat követő társasági embert a természetesen viselkedő
egyéni embertől.
Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy a 17. században mi vezetett a művészetelméletben a szenvedélyek racionalista alapokon történő osztályozásához,
akkor az eszmetörténeti áramlatok mellett a retorikai hagyomány hatását is meg
kell említenünk: a barokk és a klasszicista művészet fénykorát a francia nyelvű
szakirodalom az „ékesszólás korának” (âge de l’éloquence) nevezi.26 De azt a gyakorlati okot sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Le Brun – metszetek útján
sokszorosított – rajzai egészen a 18. század végéig a festők számára modellként
szolgáltak a szenvedélyek ábrázolásához.
A klasszicizmus korának irodalom- és művészetelmélete viszonylag egységes
erkölcsi – és ízlésbeli – normát és szabályrendszert hozott létre. A racionalizálási törekvések következménye egyebek között a francia kert: a versailles-i kastély
André Le Nôtre által tervezett parkjában a megszelídített, leigázott természet a
szabályos koronájúra nyírt fákban és a világosan tagolt kert formájában ölt testet.
Véleményünk szerint ugyancsak ez a törekvés, az érzelmek racionalizálása magyarázza Le Brun előadásának létrejöttét. A festő rajzai a – 17. században népszerű –
fiziognómiai szemlélet által meghatározott ikonográfiai hagyományba illeszked26

Ld. Fumaroli 2002.
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nek, ugyanakkor egyéni látásmódot is tükröznek, és a kor elvárásai is erősen rájuk
nyomják bélyegüket. Az Akadémia igazgatója voltaképpen pedagógiai módszert
dolgozott ki; az előadását szemléltető rajzokat nem csupán a festőnövendékek, hanem a későbbi korok festői is modellként használták. Ez a magyarázata annak,
hogy ugyanazok a sematikus szenvedély-minták számos, a 17. század végén és a
következő század elején keletkezett képen feltűnnek. A művészek azonban e rajzokat gyakran tévesen értelmezték: Le Brun rajzait valamiféle normatív előírásnak
tekintették, ez a felfogás pedig óhatatlanul természetellenes, túlzó szenvedélyábrázolásokhoz vezetett. Meggyőződésünk szerint Le Brun célja egyáltalán nem az
volt, hogy a képeken mechanikusan ismétlődő „szenvedély-modelleket” hozzon
létre, hanem inkább arra törekedett, hogy jól érthető gesztusnyelvet dolgozzon ki,
amely a történeti festészetet volt hivatva szolgálni.27 A szöveg és a rajzok által azt
próbálta bemutatni és szemléletessé tenni, hogyan, milyen módon nyilvánulnak
meg az arcon a lélek szenvedélyei, s egyszersmind a művészeket saját céljaiknak
megfelelő, expresszív arcok ábrázolására szerette volna ösztönözni.
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A harag megjelenési formái az
Oszmán Birodalomról szóló 16. századi
útleírásokban1
A harag az egyik legtöbbet leírt és kutatott érzelem; számtalan megjelenési formája, leírása és értelmezése olvasható a sajtótól kezdve a tudományos diskurzuson át a populáris életmódtanácsadókig terjedő szövegek sokaságában.2 Még az
európai irodalomtörténetben is ez jelenik meg (talán) a legkorábban: „Haragot,
istennő zengd Péleidész Akhilleuszét […]”.3 A harag és a vele rokon, tőle nehezen szétválasztható érzelmek, mint a düh, méreg, dühös indulat és a hozzájuk
kapcsolódó bosszú fontos elemei mind az ókori elbeszéléseknek, mind pedig számos közép- és kora újkori traktátusnak.4 A felvilágosodás ember- és uralkodóképe viszont háttérbe szorította, delegitimálta a haragot mint alapvető társadalmi
és uralmi mozgatóerőt és megnyilvánulást, a pszichológia megjelenésével pedig
mindinkább a kiváltó okok és következmények megismerésére mint a frusztráció,
agresszió, destrukció leírására és értelmezésére terelődött át a hangsúly.5
Az alapérzelmek közé sorolt harag többirányú elemzése nem választható el attól a ténytől sem, hogy az érzelmek kutatása általában is, diszciplínákat átívelően
egyre nagyobb teret kapott az utóbbi időszakban. A humántudományok felerősödött érdeklődése folytán az elmúlt évtizedben már egy „érzelmi fordulat” megléte is szóba került, ami a cultural turn-ök sorát gyarapítja.6 Így a pszichológia

1

2

3
4

5
6

A tanulmány alapjául szolgáló kutatás egy, a berlini Freie Universitäten Margrit Pernau
(Max-Planck-Institut für Bildungsforschung) által vezetett szeminárium keretében készült.
A különböző értelmezések, módszerek, definíciók sokasága egy szinte átláthatatlan képet alkot az aktuális „harag irodalomban”. Itt csak néhány, az utóbbi években megjelent, a harag
társadalom- és politikaformáló hatására vonatkozó kiadványt említek: Mishra 2017; Potegal
2010; Appadurai 2006; Brauer – Lücke 2013; Hessel 2010.
Homérosz, Iliász, 1, 1. Devecseri Gábor fordítása.
A harag irodalom- és kultúrtörténeti szerepéről az ókortól a 19. századig: Lehmann 2012:
13–18.
Lehmann 2012: 15–17.
Bachmann-Medick 2010.
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dominanciája mellett (és sokszor ezzel szemben) különös jelentőséggel bír az érzelmek kultúrtörténeti kutatása.7
A kultúrtörténeti kutatásban az utóbbi években egyre nagyobb teret kaptak az
ego-dokumentumok, ami különösen igaz az érzelemtörténeti kutatásokra, amelyeknek egyik bázisát éppen ezek adják. Az ego-textusokban ugyanis az érzelmek
legkülönbözőbb egyéni kifejeződési formái, leírásai, reflexiói és értelmezései jelennek meg, bár nem elhanyagolható ezek normatív és társadalmilag meghatározott jellege sem. Ez a kettősség az érzelemtörténeti kutatások fő kérdései közé
tartozik, ezért erre a tanulmány első részében még bővebben is kitérek.
A munka második részében az útleírásokra, azokon belül is elsősorban a diplomáciai missziók során készült jelentésekre mint az érzelemtörténeti elemzésekben is használandó szövegekre kerül a hangsúly. Ezek a jelentések nem sorolhatók
a tipikus ego-dokumentumok közé, mert szerzőik, saját (érzelmi) tapasztalásuk
mellett, főképp olyan megfigyeléseket írnak le bennük, amelyeket „idegen”, „más”
világokkal, terekkel, szokásokkal és nem utolsó sorban érzelmi megnyilvánulásokkal kapcsolatban maguk tettek, másoknál észleltek, vagy egyszerűen mások
elbeszéléseiből átvettek.
A tanulmány harmadik részében azokat a leírásokat vizsgálom, amelyekben
az Oszmán Birodalomról szóló követjelentések írói a harag érzelméről számoltak
be. Az elemzés alapvető kérdése, milyen helyzetekben találkozhattak az útleírók a
harag különböző megnyilvánulásaival, mit és miért értelmeztek haragként, vagyis
milyen esetekben nevezték meg, és írták le a harag érzelmét.

Az érzelmek történetisége
A történeti kutatásban általánosan elfogadott nézet, hogy az érzelmek a történelmet befolyásolni képes tényezők és az emberi tevékenység motiválóiként hatnak.8
A konstruktivista érzelemtörténeti kutatás egyik alaptézise, hogy az érzelmek nem
fizikai vagy pszichikai állandókként értelmezendők, hanem maguk is saját történelemmel rendelkeznek, és ezért kifejeződésükben, tárgyukban és megítélésükben is változnak.9 Hogy mennyiben határolhatók el az érzett (érzékelt) érzelmek
az érzelmek kodifikálásától vagy az érzelmek kifejezési formáitól, és mennyiben
befolyásolják egymást az érzelmi normák és az érzelmi tudat, illetve milyen összefüggésben állnak ezek az úgymond „valós” érzelmekkel és azok kifejeződésével,
7
8
9

Plamper 2012: 22–23.
Frevert 2009: 202.
Frevert 2009: 204–205.
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mindezekben a kérdésekben nincs egyetértés az érzelmek történetiségét kutatók
között.10
Az egyik alapvető kérdés az érzelemtörténeti kutatásban arra a „kultúra vagy
természet,” dichotómiára vezethető vissza, amely mind a történelemtudomány,
mind pedig a társadalomtudományok egyik alapvető diskurzusa azok 19. századi
formálódása óta. Már a 19. század végén megjelentek a pszichológiában azok a
nézetek, amelyek az érzelmeknek kizárólag természeti, vagyis testi jelenségekként
való leírása és azok univerzalitása ellen érveltek.11 Az 1960-as években Stanley
Schachter és Jerome Everett Singer az érzelmek kognitív tényezőit kiemelve azt a
kérdést kutatták, hogyan és honnan tudják az emberek, hogy éppen milyen érzelmet éreznek. A tézisük – miszerint a pszichológiai jelenségek értelmezésekor az
emberek társadalmilag kódolt intellektusukra hagyatkoznak – fontos hivatkozási
pontnak számít a konstruktivista érzelemkutatásban.12 Silvan Solomon Tomkins
affect-elmélete (affect theory) szintén az érzelmi megnyilvánulások kulturális, társadalmi és történelmi változékonyságára mutatott rá, és az érzelmek kognitív dimenzióját helyezte előtérbe, úgy a freudi pszichoanalízis, mint a behaviorizmus
ösztönközpontú magyarázatával szemben. Ez a nézet meghatározóvá vált a további kultúratudományi diskurzusban is.13
Ute Frevert szerint az érzelmeket a kultúratudományok számára épp a komplexitásuk teszi érdekessé. Az érzelmeknek mind a társadalmi interakcióban, mind
pedig az egyének számára is fontos a szerepük. Így az ego-dokumentumok szerzőire is jellemző, hogy nem csak érzelmekkel rendelkező személyként írják le magukat, hanem ezeket az érzelmeket ki is fejezik és reflektálnak rájuk. Ezáltal egy
olyan kommunikáció jön létre, amely különböző gesztusokban, hangokban, mimikákban vagy szavakban bizonyos érzelemként értelmezhető elemeket közvetít.
Így képesek az érzelmek – Frevert szerint – társadalmi gyakorlatokat kialakítani,
kapcsolatokat létrehozni és a közbeszéd, a társadalmi diskurzus tárgyává válni.14
Ebben az összefüggésben válik érdekessé az a kérdés, hogyan jelennek meg és fejeződnek ki az érzelmek (ebben az esetben a harag) az ego-dokumentumok a következőkben vizsgált egyik különleges formájában, a diplomaták úti beszámolóiban,
hogyan használják ezeket kommunikációs eszközként, és hogyan befolyásolják a
szociális kapcsolatokat.
10
11
12
13
14

Schnell 2004: 174–177.
Frevert 2009: 187–188.
Schachter – Singer 1984.
Frevert 2009: 189.
Frevert 2009: 191–192.
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Az érzelem(tudat) konstruktivista értelmezés különös jelentőséget tulajdonít
a nyelvnek. Ahhoz, hogy egy érzelem felismerhető és kommunikálható legyen,
szükséges annak megnevezése. Ez azonban nem azt jelenti, hogy – mint azt a
Peter és Carol Stearns által felállított emotionology-elmélet állítja – a történészek
csak az érzelmek kifejezési formáival tudnának foglalkozni. Peter és Carol Stearns
elmélete szerint ugyanis különbség van a társadalom kollektív érzelmi standardjai
(emotionology) és az egyének vagy csoportok saját érzelmi észlelései között. Az
emotionology fogalmát annak érdekében vezették be, hogy a figyelmet azokra társadalmi tényezőkre irányítsák, amelyek implicit vagy explicit módon meghatározzák, milyen formában lehetséges az érzelmek kinyilvánítása.15 Ebből azonban az is
következik, hogy a „valós érzések” (emotional experience) elérhetetlenek maradnak azon kutatók számára, akik az érzelmek kommunikált formáival találkoznak
(a történészek esetében ez leginkább a szövegeket jelenti).16
Ez az elmélet jelentősen behatárolná a kultúrtörténet mozgásterét, csak általános, társadalmi csoportokra vonatkoztatott normatív érzelemrendszerek leírását tenné lehetővé, noha jelentős számú olyan szöveg áll rendelkezésre, amelynek
alapján lehetőség van (történelmi) képet alkotni az érzelmek egyéni formálódásáról, reflexiójáról és kifejezéséről is. Ute Frevert szerint a történészeknek sokféle
megismerésre van lehetőségük a normatív, vagyis normákat közlő szövegek (levelek, naplók, önéletrajzok stb.) alapján, ha az érzelmeket egy-egy társadalmon
belül is többszörösen változó és változtatható, dinamikus jelenségként szemlélik,
és a normákat alkotó, megfigyelő és leíró személyeket helyezik az érzelemtörténeti
kutatások középpontjába.

Útleírások mint az érzelemtörténet lehetséges forrásszövegei
A 15. és a 16. század folyamán egyre népszerűbbekké váltak a különböző „idegen” területek és világok leírását, ismertetését tartalmazó útinaplók. A különböző,
„más” országokról, „más” népekről szóló leírásokat leginkább kereskedők, diplomaták, zarándokok, foglyok és más utazók készítették, leginkább a szerző, vagy a
célközönség nyelvén íródtak és számos esetben nyomtatásban is megjelentek.17 A
tanulmányban olyan útleírások kerülnek elemzésre, amelyek a Habsburgok szolgálatában az Oszmán Birodalomba küldött diplomáciai missziók során keletkeztek a 16. század folyamán. Az elemzett szövegek a Habsburg-oszmán diplomáciai
15
16
17

Stearns – Stearns 1985: 813.
Stearns – Stearns 1985: 826; Frevert 2009: 206.
Höfert 2004: 27–28.
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kapcsolatok kezdeti szakaszából származnak, és az Oszmán Birodalomról készült
első német nyelvű (vagy már a keletkezés időszakában német nyelvre fordított)
leírások közé tartoznak.
A transzkulturális összefüggésben létrejött szövegek különösen érdekes keretet nyújtanak az érzelemtörténeti kutatáshoz. Az utazók sajátjuktól eltérő érzelem-megnyilvánulásokkal találták szemben magukat, amelyeket a saját normatív
eszköztáruk alkalmazásával figyeltek meg, értelmeztek és írtak le.18 Így a kutatás
elsősorban az útleírók saját haragról alkotott képére és annak normatív kereteire
tud rávilágítani, és következtetni arra, mikor értelmezték ezt jogos és elfogadható
haragként, vagy mikor vált számukra a harag a „másság” vagy a gyengeség jellemzőjévé. Az útleírások alapvetően többet árulnak el az írójukról, mint azokról a
helyekről, emberekről és kultúrákról, amelyekről tudósítanak. Így ezek elsősorban
nem mint a leírt országokról szóló tudósítások olvashatók, hanem a szerzőik önreprezentációs mintái jelennek meg bennük, és inkább azok származási helyének
társadalom- és kultúratörténetéről szolgálhatnak adatokkal.19 Ebben az összefüggésben használhatók az Oszmán Birodalomról szóló útleírások is az utazók érzelemtudatának és érzelemészlelésének alapjaként.
Az Oszmán Birodalomról szóló első útleírások általában olyan szerzőktől származnak, akik mint (rab)szolgák éltek hosszabb ideig a birodalom területén. Az
1550-es évektől növekedett meg a diplomáciai küldetésekben résztvevő szerzők
által írt jelentések száma.20 A kutatás során öt, 1530 és 1581 közötti, Habsburg
diplomáciai misszió során keletkezett jelentést vizsgálok. Ezek: 1.) Benedikt Kuripešić itineráriuma, aki Josef Lamberg és Jurisics Miklós (Nikola Jurišić) 1530-as
követségének tolmácsaként utazott Konstantinápolyba,21 2.) a Hans Dernschwam
által készített beszámoló a Verancsics Antal (Antun Vrančić) vezette követség útját
jeleníti meg 1553–1555 között,22 3.) a németalföldi származású humanista, Ogier
Ghislain de Busbecq szövege 1555–1562 közötti konstantinápolyi követségéről
számol be,23 4.) Jakob Betzek jelentése a Busbecq által létrehozott konstantinápolyi béke meghosszabbítása érdekében 1564–1565-ben a portán tartózkodó

18
19
20

21
22

23

Bähr – Burschel – Jancke 2007: 4–5.
Harbsmeier 1982: 1.
Höfert 2004: 78–79. A Német-római Birodalom területéről származó utazókról részletesen:
Müller 2006. A Magyar Királyságból származó utazókról: Tardy 1977; Tardy 1983.
Kuripešič 1997.
Dernschwam 1986. Újabb, kommentált és jelenkori németre fordított kiadása: Dernschwam
– Babinger – Riecke 2014.
Busbeck 1926.
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követségről,24 5.) végül pedig a II. Rudolf Joachim Sinzendorf által vezetett állandó portai képviseletén 1577–1581 között tevékenykedő Salomon Schweigger
által írt beszámoló.25 Közülük hármat nem sokkal az utazás után nyomtatásban
is megjelentettek, kettő azonban csak kéziratban maradt fenn. A szövegeket –
az Ogier Ghislain de Busbecq által írt latin nyelvű levelek kivételével – németül
fogalmazták.26

A harag az Oszmán Birodalomról szóló leírásokban
Az elemzés során kiderült, hogy Kuripešić és Betzek leírásában nem találhatók
a haraggal, vagy annak valamilyen megnyilvánulásával foglalkozó szövegrészek.
Mindkét útleírás a klasszikus itinerárium kategóriájába tartozik, ahol maga az
utazás kerül a leírás középpontjába, és ehhez csak ritkán kapcsolódnak különböző
történetek. Ezzel ellentétben Dernschwam, Busbecq és Schweigger útleírásában
több helyen is megjelenik a harag megnevezése és leírása olyan érzelemként, amit
vagy maguk éreztek, vagy pedig másoknál figyeltek meg, és ezt haragként értelmezték és írták le. Az elemzés fókuszába azok a szöveghelyek kerültek, amelyek
a harag különböző (német) nyelvi kifejezési formáival azonosíthatók, így a Zorn
(harag), Wut (düh), Hass (gyűlölet), vagy Jähzorn (haragos indulat) jelentésmezőjébe tartozó leírások. Ezeket az elemzés során alapvetően három nagyobb csoportba lehetett sorolni jelentéstartalmuk és kifejeződési formájuk alapján.
Az első és legnagyobb csoportba tartoznak azok a szöveghelyek, amelyek az
uralkodó (a szultán) haragját írják le. Busbecq és Dernschwam leírásában is I.
Szulejmán szultán a leírt uralkodó. Mindkét szerzőnél csak azokban az esetekben jelenik meg a harag érzelme a szultánnal kapcsolatos szövegrészekben, ha
a jelentéstevők Szulejmánnak a fiaihoz fűződő viszonyát írják le. Az útleírókat
különösen foglalkoztatta a trónutódlás kérdése, ezért részletesen tájékoztattak az
aktuális politikai eseményekről, így a szultán fiai között, valamint Szulejmán és a
fiúk között kialakult rivalizálásról és intrikákról.
Ebben a kontextusban a szultán mint ingerlékeny, hirtelen haragra gerjedő
uralkodó (jähzornig) jelenik meg, aki attól sem riad vissza, hogy elrendelje saját
fiának, Musztafa hercegnek (Şehzade Mustafa) a megölését.27 Hans Dernschwam
24
25
26
27

Betzek 1979.
Schweigger 1986.
Busbecq esetében is a német nyelvű fordítás képezte a vizsgálat alapját.
„[...] er ist unbändig und hochfahrend, seit sein Sohn und Nebenbuhler aus dem Wege geräumt ist (woran ihr ermessen könnt, wie jähzornig er sein kann).” Busbeck 1926: 44.
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leírásában a harag szintén testi erőszak formájában van jelen, amikor Szulejmán
másik fiának, Dzsahángír hercegnek (Şehzade Cihangir) a haláláról ír: „A császár
lábával a fia hasába rúgott, amitől az meghalt.”28 Fontos szerepet kap Szulejmánnak Bajazid herceg (Şehzade Bayezid) elleni haragja is, aki testvérével, Szelim herceggel (Şehzade Selim) a trónutódlásért nyílt háborút folytatott, amiről Busbecq
több helyen is beszámol.29 A szultán haragja itt egyre inkább erősödött, majd gyűlöletté változott.30 Szulejmán haragja Amasyába is követte Bajazidot,31 majd a herceg megöletésében érte el a tetőpontját.
Salomon Schweigger leírásában a harag mint a szultán, III. Murád egyik negatív jellemzője jelenik meg. Itt a harag nem csak egy kifejezett érzelem vagy személyes tulajdonság, hanem testi megnyilvánulása is van: „A szultánnak hosszú, haragos kampóorra volt.”32 Sőt az uralkodó egész teste a szultán haragos természetére
utal: „Furcsa volt nála, hogy szitkozódott, hogy olyan hirtelen haragú volt – ahogy
mondani szokták, a kis embereknél a harag közel fekszik a szívhez.”33 A szultán
haragos természetét Schweigger több szöveghelyen is leírja, így beszámol arról is,
hogy magasrangú pasákat, sőt még három ártatlan fiút is kivégeztetett.34
Mindezekben a leírásokban a szerzők bizonyos viselkedési formákat vagy testi megjelenést haragként értelmeztek. Olyan szituációkat írtak le, amelyekben az
uralkodónak – a szerző meglátása, kódrendszere szerint – haragot kellett kifejeznie, haraggal kellett reagálnia. Így a leírások célközönségének, amely ugyanabból
a kultúrkörből származott, mint maguk a szerzők, lehetősége adódott arra, hogy
könnyebben megértse, milyen személyiséggel rendelkeztek az oszmán uralkodók,
vagyis milyennek akarták őket a szerzők olvasóik szemében láttatni. Fontos megjegyezni, hogy azok a követek, akik egyes audienciákon személyesen is találkoz28

29

30

31

32
33

34

„[…] Sold der kaiser erfaren haben vnd noch den briefen gefragt, sold der sun verlaugnet haben vnd in mit einem fusse in bauch gestossen, daruon er gestorben.” Dernschwam 1986: 56.
„Nun war er auf Bajazet schwer erzürnt, dass er sich einer solchen Tat unterstanden hätte,
und erwog, auf welche Weise er ihn bestrafen sollte.” Busbeck 1926: 50.
„Hierdurch wurde Suleimans Hass gegen Bajazet mehr und mehr entzündet.” Busbeck
1926: 83.
„Bajazet aber, nachdem er unter Verachtung des väterlichen Befehls so seinem Zorne gefolgt
war, [...] nahm nun wirklich die Richtung auf Amasia.” Busbeck 1926: 91.
„[…] lange zornige Haknase.” Schweigger 1986: 145.
„Das war aber an ihm sonderlich zu schelten, daß er so jähzornig war – wie man denn sagt,
den kleinen Leuten liegt der Zorn nahe beim Herzen.” Schweigger 1986: 146.
„Dann er ließ den Wascha zu Oven stranguliern, und – wie man darfürhielt – hab er den
Memet Wascha auch lassen hinrichten, […]. Item ein andern ansehlichen Mann, der Verat
Wascha genannt, und noch ein andern hat er auch lassen umbbringen. Zudem hat er auf ein
Zeit drei Knaben unschuldigerweis lassen hinrichten, […].” Schweigger 1986: 146.
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tak a szultánnal, szinte kivétel nélkül azt emelték ki, hogy a szultán tartásából és
testbeszédéből semmilyen érzelemre nem tudtak következtetni.35 Ennek alapján
megállapítható, hogy a szövegekben található leírások a szultán haragjáról inkább
az oszmán uralkodók jellemzésére szolgáltak, mintsem közvetlen megfigyelésen
alapuló érzelemértelmezések voltak. A jogosnak ítélt, hatalmat kifejező uralkodói
harag és az uralkodói gyengeségként értelmezett érzelemmegnyilvánulások nem
választhatók el egyértelműen egymástól a szövegekben.36
A harag leírásának második csoportjába sorolhatók a diplomáciai tárgyalások
során megjelenő harag-említések. A követek tárgyalásaikat leginkább a nagyvezírekkel és a portán tartózkodó pasákkal folytatták. Velük kerültek tehát leginkább
érintkezésbe, így megfigyelhették tárgyalási stílusukat is. Ebben több megnyilvánulási formát is haragként értelmeztek. Leginkább Busbecqnél jelennek meg ezek:
„Mert ha valami az akarata ellenére történt volna, amiről én nem tehetek, rögtön
az én számlámra írná és feldühödne rám.”37 A Rusztán pasával folytatott tárgyalásokról így írt Busbecq: „Ha nem azt kapta válaszul, amit kívánt, nem figyelt tovább semmire, elküldte a vele tárgyalót, és soha nem lehetett tőle máshogy, csak
haragban elválni.”38 Egy másik szöveghelyen pedig: „Erre haragosan visszavonult
a lakosztályába és elküldette a követeket.”39 Ezekben az esetekben a harag mint a
zsarolás eszköze jelenik meg. Ezeket az érzelem-megnyilvánulásokat az útleírók
maguk élték meg, haragként értelmezték és írták le őket. A harag kifejezésének
célja a beszámolók szerint ilyenkor a félelemkiváltás és a pasák, vagy a szultán
hatalmának érzékeltetése volt. Így a pasák azt tanácsolták a követeknek, hogy ne
ébresszék fel az alvó oroszlánt.40
35

36

37

38

39

40

Egy ilyen leírás található Szulejmánról például Busbecqnél az oszmán hadak 1560-as dzserbai győzelme után: „Ich selber habe ihn [Suleiman] tags darauf gesehen, mit derselben Miene wie immer. Dieselbe Strange und Trauer auf der Stirn, fast als ob ihn der Sieg gar nichts
anginge, als ob nichts Neues und Unerwartetes geschehen sei. So fähig ist das Herz dieses
Greisen, selbst das größte Glück zu tragen, und so stark seine Zuversicht, daß er solch einen
Jubel wie ungerührt hinnimmt.” Busbeck 1926: 112.
Az isteni és uralkodói harag jellemzőiről és értelmezésük történeti változásairól: Lehmann
2012: 95–97.
„Denn wenn sich etwas wider ihren Wunsch ereignen sollte, wofür ich nicht einstehen könne, würden sie es gleich mir zurechnen und mir daraufhin zürnen.” Busbeck 1926: 57.
“Bekam er nicht das Gewünschte zu Antwort, so hörte er nichts, hieß einen sich fortmachen, und man schied von ihm nie anders als im Zorn.” Busbeck 1926: 121.
Darauf zog er sich zornig in sein Gemach zurück und hieß den Gesandten weggehen.” Busbeck 1926: 127.
„[...] wir [die Gesandten] sollten den ruhenden Löwen nicht reizen und auf uns selber hetzen.” Busbeck 1926: 118.
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A haragleírások harmadik csoportja némiképp eltérő kategóriát képez. Ide
azok az esetek sorolhatók, amelyekben maguk a szerzők éreztek haragot, vagy
tevékenységük során haraggal találkoztak. Ezeknek a nagyon ritkán megjelenő
érzelem-megnyilvánulásoknak és azok leírásának a kiváltó oka a követségek pozíciójából adódott. A Habsburg-uralkodók követeinek konstantinápolyi szálláshelye az ún. nemçi han, a német ház volt, amely folyamatos felügyelet alatt állt. A
felügyelők és a felügyeltek közötti feszültségek többször is haragkitörésben csúcsosodtak ki. Hogy ezt elkerüljék, a követek kénytelenek voltak betartani bizonyos
szabályokat: „Ideje, hogy visszatérjek a szállásomra, hogy az őröm nehogy mérges
legyen.”41 Ha az őrök által elvárt viselkedési formákat nem tartották be, az haragkitöréseket okozhatott: „[…] ekkor azonban hirtelen vad lett, elviselhetetlenül szigorúnak mutatkozott, és vendégeimet bottal és veréssel fenyegette.”42 Ha az őrök
nem tartották magukat a megbeszéltekhez, a követek is hangot adtak haragjuknak
és „legitim felháborodásuknak”: „Akkor már túlcsordul az epém, amikor látom,
hogy vezet az orromnál fogva.”43 Ez az a néhány szövegrész, amelyben a követek
mindennapi életében megélt haragról esik szó Ezekből kitűnik, milyen elképzelésekkel és milyen metaforákkal kötötték össze a jelentéstevők a haragot, hogyan
értelmezték azt, és fejezték ki maguk is.

Összefoglalás
A diplomáciai küldetések során készült jelentések mint ego-dokumentumok azon
forrástípusok közé tartoznak, amelyek nem kifejezetten önleírásokat, hanem az
„idegenek”, „mások”, a „másság” leírásait és jellemzéseit tartalmazzák. A szövegek
megalkotói azokat a tapasztalatokat írták le, amelyeket az utazók ebben az „idegen” világban megéltek, vagy elképzeltek. Ezen jelentések vizsgálata megmutatta,
hogy a szerzők a harag leírásánál elsősorban a saját elképzeléseiket, képeiket, metaforáikat használták a harag jellemzésére és vetítették ki ezeket az általuk jellemzett személyekre.
A harag csak mellékes jelenségként fordul elő, elsősorban az elbeszélés eszközeként funkcionál, és a leírt személyek jellemzésére vagy sajátos helyzetek leírására szolgál. Ezekben az esetekben a haraghoz bizonyos szellemi vagy testi jellem41

42

43

„Es ist aber für mich Zeit, in meine Herberge zurückzukehren, damit mein Wächter nicht
böse wird.” Busbeck 1926: 77.
„[...] aber jetzt war er plötzlich wild geworden und zeigte sich unerträglich streng, drohte gar
meinen Besuchern mit dem Stock und mit Schlägen.” Busbeck 1926: 79.
„Da läuft mir die Galle über, ich sehe mich an der Nase herumgeführt.” Busbeck 1926: 93.
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ző is párosul, ami a jellemzett személy (morális) tartásáról tanúskodik, de akár
uralkodói képességeit is jellemzi, vagy éppen megkérdőjelezi azokat. Mennyiben
tekinthető az uralkodói harag jogosnak vagy jogtalannak? A gyengeség, vagy az
uralkodói hatalom és rátermettség kifejezője-e egyáltalán a harag?
A haragnak mint kifejezett, megfigyelt, értelmezett és leírt érzelemnek a különböző megjelenési formáit figyelembe véve fontos rámutatni arra, hogy milyen
sokrétűek az egyes szövegekben leírt érzelmek interpretációs lehetőségei: a társadalmi normák által meghatározott érzelmi normáktól a személyesen megélt és
kifejezett érzelemleírásokig. Ez pedig különösen igaz egy olyan transzkulturális
kontextusban, amelyet a diplomáciai missziókról szóló leírások képeznek.
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„…verbis illicitis dehonestasset…”
Adatok a magyar gyalázkodások történetének
kezdeteihez1
A káromkodás, gyalázkodás, szitkozódás története sokak érdeklődésére számot
tartó, népszerű téma. A kérdéskör puszta érdekességén túllépve a káromkodás tudományos vizsgálata a 19. századtól került egyre inkább előtérbe. A nyugati szakirodalom ebben a vonatkozásban mára már nem csupán részkérdéseket elemző
tanulmányokat, hanem nagyobb ívű, olykor történeti távlatot nyújtó összefoglalókat is fel tud mutatni.2 A jelenség Magyarországon is hamar a tudományos érdeklődés fókuszába került. A 19. század második felétől elsőként a nyelvészeti, majd a
20. század elejétől a néprajzi és jogi megközelítésmód jelent meg a kutatásban.3 A
káromkodás fogalmának meghatározása során a kutatók rendszeresen kiemelték
annak agresszív és indulatos jellegét, a mögötte rejtőző hirtelen felindulást, haragot és gyűlöletet, felhívták a figyelmet a szidalmak sokszor vallásos vagy obszcén
jellegére.4 A téma vizsgálatához a kutatás újabban a szisztematikus megközelítésmódot alkalmazza, és megpróbálja a nyelvi agressziót tipizálni. Ez történhet néprajzi nézőpontból,5 lehet azonban nyelvészeti vonatkozású is.6
A hazai szakirodalmat forgatva kijelenthető, hogy a káromkodás vizsgálatának
a mai napig nincsen egységes elméleti rendszere, és a kutatás fogalomhasználata
sem következetes. A káromkodás történetével foglalkozó hazai munkák a legtöbb
esetben csupán arra hagyatkoztak, hogy ezeket az önmagukban is igen érdekes
adatokat összegyűjtsék, értelmezzék, majd közzétegyék.7 Én azonban nem egysze1
2
3

4
5
6
7

A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
Hughes 2006, Ljung 2011, Mohr 2013.
Helyhiány miatt nem részletezném a teljes magyar szakirodalmat. Velős szakirodalmi összefoglalásként lásd Zsupos 2010: I. 8–9.
Lásd pl. Szemerkényi 1977–1982. és Albert.
Eperjessy 1999: 411–412.
Bachát 1987, Galgóczi 1988, Lekner 1999: 29–56.
Persze nem vitás, hogy ezekkel az apró részletekkel az írott forrásokból kinyert száraz tényeket „életszagúbbá” varázsolhatjuk. Itt említeném meg például E. Kovács Péter élvezetes stílusú monográfiáját, amelyben mesterien alkalmazza a középkori trágárságokat erre a célra (a

35

_Hajnal István Kör kötet_.indd 35

2019. 06. 12. 15:14:17

Az érzelmek története

Gulyás László Szabolcs

rűen a középkori „trágárkodásról” szeretnék beszélni, ehelyett az általam alkalmazott „gyalázkodás” kifejezés alatt az olyan szitkokat értem, amelyek célzottan
hagyják el a káromkodó száját.
A legelső adatunk arról, hogy őseink szitkozódtak, a 10. századra megy vis�sza. Kézai Simon írta le, hogy amikor Lélt és Bulcsút Regensburgnál 955-ben elfogták, foglyul ejtett vezéreink vakmerő káromkodásra fakadtak a császár előtt.8
Ha azokat a forrásokat vesszük számba, amelyek konkrétan és részletesen beszámolnak középkori magyar káromkodásokról, igen rövid a lista. A legkorábbról
fennmaradt, részletesen leírt magyar káromkodás a dubnici krónikából ismert.
Ezt az a 400 magyar íjász alkalmazta, akik az 1355. évi zürichi csatában Habsburg
II. Albert oldalán harcoltak Lackfi Pál vezetésével.9 1425-ben, amikor Oswald von
Wolkenstein Pozsonyban járt, és több verset szentelt itteni élményeinek, szintén
beszámolt egy magyar nyelvű szitkozódásról. Egy alkalommal azzal a feleségének
szánt ürüggyel, hogy a Szent Lőrinc templomba megy, egy könnyűvérű nőt látogatott meg a városban. A légyott végül elmaradt, ugyanis négy magyar támadt rá
a következő, tollat s tintát nem tűrő felkiáltással: „Fíkd ebanyádat!”10 A minden
bizonnyal Johannes von Grafing bencés szerzetes nevéhez köthető, 1495 és 1517
között keletkezett Müncheni emlék 114 r és 114 v oldala (az úgynevezett „magyar
lap”) egy nyelvmestert is tartalmaz. Ebben szintén található két magyar nyelvű
káromkodás.11 Az 1525 júliusában tartott zajos hatvani országgyűlésről beszámoló német nyelvű forrásunk is megörökített egy – Thurzó Eleknek címzett – ízes
magyar szidalmat: „Tizenhat feleségű, parázna, lengyel pór kurvafi patikárius!”12
A németalföldi Orlandus Lassus egy motettájában rögzített magyar szitkozódás
ugyan valamivel későbbi, mint az imént említettek, ugyanis a 16. század második
feléből származik, mégis fontos lehet a középkori káromkodások vizsgálata szem-

8

9

10
11

12

szerző számos példát megemlít a lentebb általam ismertetendők közül). E. Kovács 2008: 87,
112–113.
„Verum quidem est, et libri continent cronicarum, ut blasphemati audacter caesari muriose
sunt locuti” – SRH I. 169.
“Hungari autem…dicentes: Wezteg kwrwanewfya zaros nemeth, iwttatok werenkewht, ma
yzzywk thy wertheketh.” – Chronicon Dubnicense 167. Ezt és az ezt követő példákat is említi
Szentmártoni Szabó – Virágh 2001: 356–357.
„Viegga baniadat” – Wolkenstein: 206.
„Zoki (auf) niemat (pi..) megsärtat (bescheissen) tegedet (bescheissen) dich.” és „Zoki (auf)
maiar (hungar) wólbudes (stinks) egi wak (als ein pok)” – Facsimilével és teljes szövegű átírással közli Sarbak 2005: 157. Vö. Haader 2005.
„Tysehath Feleschige parasna Lengel por Kurwa fy patykarusch” – Engel 1798: 44. Szentmártoni Szabó – Virágh 2001: 357. Újabban: Gyöngyössy 2017: 636.
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pontjából. A szövegben többször olvasható „bestia kurvafia” kifejezés a középkor
végi okleveles anyagból is visszaköszön, azaz gyakori, mi több, rögzült szóösszetételről van szó ebben az esetben.13
A népszerűsítő és szakirodalom számára a káromkodások kapcsán különösen
kedvelt forráscsoportot jelentenek a középkor végéről fennmaradt úgynevezett
„nyelvmesterek” és szójegyzékek. Mind közül ebből a szempontból talán az az
egy oldalas szószedet a legismertebb, amelyet Rotenburgi János német deák vetett papírra nagyjából 1420-1422 körül, amikor Budán tartózkodott. A jegyzék
gyakorlati célokat szolgált, a mindennapokhoz szükséges fontos magyar nyelvű
szavakat rögzítette, amelyeknek latin, illetve olykor német megfelelőit is megadta. A nyelvmesterben található néhány erősen vulgáris kifejezés is.14 Hasonló tematikájú mondandót az úgynevezett Ábel-féle szójegyzék is tartalmaz, amely egy
Mátyás korában hazánkban élő itáliai személy alkotása lehetett. Számos magyar
szó és olasz nyelvű megfelelője mellett az imént említetthez hasonlók ebben is
előfordulnak.15 Ugyanilyenek más szójegyzékekben is olvashatók, így például az
1405 körüli évekből fennmaradt Schlägli szójegyzékben16 és Murmelius 1533-ból
származó latin-magyar szójegyzékében.17
A fenti források kapcsán úgy vélem, hogy a nyelvmesterekben és szójegyzékekben szereplő, ma igen illetlennek számító kifejezések a korban még nem voltak
különösebben trágárak. Rotenburgi Jánosnak és az Ábel-féle jegyzék itáliai szerzőjének a célja bizonyosan nem egy káromkodásokat rögzítő gyűjtemény összeállítása volt, hanem racionális módon azokat a szavakat és kifejezéseket vetették papírra, amelyek a Magyarországon való boldoguláshoz nélkülözhetetlenek voltak,
vagyis, amelyeket a magyarok is széles körben megértettek és használtak. A latin
13

14

15

16

17

„Bestia curvafia pulices, proch, Posonienses Progenies pungunt. Bestia curvafia!” stb. – A
kutatás megállapítása szerint a motetta a polifon humanista metrikus dallamok paródiájaként született. Szentmártoni Szabó – Virágh 2001.
hol uret – ubi est dominus, basnement – transsivit superponere; Phecum hugodat – suppono
tibi sororem; Schaffarinna ette hebe pyczat – gymmer ein warme fut Wys; ackarode fasot
– wildu oygers haben ffa. – Facsimile változattal és betűhív átírással közli Molnár – Simon
1980: 64–66.
io vorria foctare – en basnec; et io – enisi; ay fuctuto – bastalj (kérdő értelemben). A szexuális töltetű kifejezések mellett több altesti jellegű szópár is szerepel a szövegben: cazo – fos;
cazo terchulo (minden bizonnyal ez valójában „tenchulo” = te in culo) – fos te scechebet; va
caca – ere sars; fregna – valaghe. – Simonyi 1901: 226.
vulwa – picha; culus – seg, annus – idem, inguenarius – idem, testiculus – mon; priapus –
faz; lena – curua, leno – idem, meretrix – idem, cays – idem. Szamota 1894: 23, 25, 86.
Merda – Sar; Priapus – Ferfiy tag; Cunnus – Assonembernek semermus teste; Testiculi, testes – Embernek peczy. Szamota 1896: 12.
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és olasz szavak magyar párjául olyan köznyelvi kifejezéseket állították a szerzők,
amelyeket az általuk rögzített latin terminusokra a közbeszédben is használtak. Ez
egyébként abból is jól látszik, hogy szinte mindegyik régi és már a középkorban,
valamint a kora újkorban is rendszeresen előforduló szónak tekinthető.18
Az okleveles anyagban a fent felsorolt kifejezések sok esetben személy- és helynevekben szerepelnek. Ilyen elnevezés például, amikor valakit Vasseggű Péternek,
Segges Jánosnak, Segges Györgynek, Polconszaró Györgynek, vagy Lágyfaszú
Lászlónak neveznek.19 Helynevek tekintetében hasonló kategóriát képvisel a Segges-mocsár és a Szaros-hegy kifejezés.20 Minden bizonnyal tudatos névválasztás
állhat viszont az 1493-ban, a kanizsai uradalom urbáriumában szereplő Anyádvalaga (Anyadwaloga) falunév mögött. A kifejezés etimológiájával kapcsolatosan
Engel Pál állt elő humoros írásában egy viccességében is logikusnak tűnő ötlettel.
18

19

20

Vegyük számba ezeket! A „baszni” ige a honfoglalás előtti időkből származó török jövevényszó. – Szamota 1902–1906: 55, Benkő (szerk.) 1967–1984: I. 256, Berrár – Károly 1984: 104,
Zaicz (főszerk.) 2006: 59. Ezzel egyenértékű jelentéssel bír a „fékni” igénk, ami viszont úgy
néz ki, hogy német eredetű, a „ficken”-ből származhat. Szarvas – Simonyi (szerk.) 1890–
1893: I. 851, Berrár – Károly 1984: 227, Benkő (szerk.) 1967–1984: I. 866. A „bestia” (beste,
bestye) latin jövevényszó. – Szamota 1902–1906: 70, Szarvas – Simonyi (szerk.) 1890–1893: I.
217, Benkő (szerk.) 1967–1984: I. 288–289, Berrár – Károly 1984: 110, Zaicz (főszerk.) 2006:
66. A „fasz” eredete bizonytalan, talán finnugor származású lehet. – Szamota 1902–1906:
219, Szarvas – Simonyi (szerk.) 1890–1893: 774, Berrár – Károly 1984: 220, Benkő (szerk.)
1967–1984: I. 851, Zaicz (főszerk.) 2006: 200. A „kurva” egyértelműen szláv jövevényszó.
Szamota 1902–1906: 557, Szarvas – Simonyi (szerk.) 1890–1893: II. 474, Benkő (szerk.)
1967–1984: II. 683, Berrár – Károly 1984: 439, Zaicz (főszerk.) 2006: 462–463. A „picsa” déli
vagy nyugati szláv eredetű kifejezés. – Berrár – Károly 1984: 572, Szarvas – Simonyi (szerk.)
1890–1893: II. 1284, Benkő (szerk.) 1967–1984: III. 182, Zaicz (főszerk.) 2006: 638. A „segg”
finnugor szavunk. – Szamota 1902–1906: 838, Szarvas – Simonyi (szerk.) 1890–1893: II.
1538, Benkő (szerk.) 1967–1984: III. 508, Berrár – Károly 1984: 609, Zaicz (főszerk.) 2006:
726. A „szar” írott forrásban már a 11. században megjelent. Régi finnugor szó. – Szarvas
– Simonyi (szerk.) 1890–1893: III. 83, Benkő (szerk.) 1967–1984: III. 677, Berrár – Károly
1984: 632, Zaicz (főszerk.) 2006: 772. A „valag” ismeretlen eredetű, eleinte kifejezetten nőkre
alkalmazták. – Szamota 1902–1906: 1052, Szarvas – Simonyi (szerk.) 1890–1893: III. 1000,
Benkő (szerk.) 1967–1984: III. 1076., Berrár – Károly 1984: 742, Zaicz (főszerk.) 2006: 896.
Petrum dictum Vosseggw – Zala I. 575; Johannes dictus Segges – Zichy V. 295; Georgius
Seggews – DL 16605; Georgius Polczonzaro dictus – DL 61013; Ladislaus dictus Lagfazou – a
sajátos személynevet gyakran emlegetik és mindenki ugyanarra a műre hivatkozik: Gombocz – Melich 1914–1944: II. 165. Mivel pedig Melichék közlése szerint az adat Jakubovich
Emil gyűjteményéből származik, a forrás pontos meghatározása jelen pillanatban igencsak
problémás.
Seggesmochar – ZSO I. 3822. sz; monte Zarusheg dicto – ZSO VII. 843. sz.
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Eszerint Kanizsai Imre lehetett az, aki a birtokán újonnan telepített falut a vele
politikai értelemben szembenálló nőrokonára, Dorottyára utalva ilyen bosszantó,
mi több, sértő módon nevezte el.21
A verbális agresszióra a középkori forrásokban összefoglaló jelleggel két kifejezést használtak. A blasphemia szó főleg az istenkáromlás megnevezésére volt
használatos, előszeretettel alkalmazták például pogányok és eretnekek kapcsán.22
Ennél a hétköznapi peres anyagban jóval gyakoribb volt a diffamatio kifejezés,
amely valaki szidalmazását, illetve rossz hírének keltését jelentette.23 Gyalázkodások az oklevelekben csak akkor maradtak fenn, ha valamilyen per keletkezett,
amit írásba kellett foglalni. Az ilyen perek egyik része önálló becsületsértési ügy
volt, amikor konkrétan a sértegetések miatt indult meg az eljárás. Főleg polgárok
és nemesek érintettsége esetén figyelhető meg, hogy olykor fogott bírákat kértek fel a döntésre. Ilyen esetekben az is többször előfordult, hogy a tisztességében
megkérdőjelezett illető nemcsak egyszerűen pert indított sérelme miatt, hanem
a bírói széktől egyúttal becsületének elismerését is kérte, esetleg olyan oklevelet
szerzett, amelyben lakóhelye tanácsa bizonyította tisztességes mivoltát.24
Ennél azonban jóval gyakoribb, hogy nem önálló ügyként, hanem hatalmaskodások alkalmával történt a gyalázkodás. Az ilyen esetekről oklevelek százai
tanúskodnak. A hatalmaskodás és a gyalázkodás összefüggése teljesen logikus,
hiszen az erőszakos cselekmények elkövetői felfokozott mentális állapotban voltak a tettük elkövetésekor, így – akár puszta indulatból, akár azzal a céllal, hogy
a verbális erőszakkal is megfélemlítsék az áldozatokat – gyakran sértegették is a
másik felet. A hatalmaskodások leírása során viszont mindig az erőszakos cselekményeken volt a hangsúly, a szitkozódás tényét pedig mintegy súlyosbító tényezőként említették meg csupán az oklevelek. Azaz: tudunk a káromkodásról, de
csak ritkán tudjuk meg, hogy mit is mondtak egymásnak, mert a hatalmaskodás
verbális része általában kevésbé volt fontos, mint a fizikai erőszak, ezért azt általában nem is részletezték.25
21
22
23
24

25

Engel 2001, DL 36997.
ÁÚO I. 192, ZSO I. 4518. sz.
ÁÚO IX. 39, ZSO VIII. 360. sz, Eperjes 897. sz.
Csak felsorolás jelleggel: Bártfa I. 272. sz. (1434), Kolozsmonostor I. 1050. sz. (1452?), Bártfa
I. 1035. sz. és 1036. sz. (1458), DL 16205 (1465), DL 102603 (1478), Bártfa I. 2100. sz. és 2101.
sz. (1479), DF 271490 (1494), Bártfa I. 3458. sz. (1499), DL 98049 (1500), DL 578050 (1506),
Wass 539. sz. (1507), DL 62994 (1511), DL 62047 (1519), DL 93793 (1519), Bártfa II. 4963. sz.
(1520), DL 101828 (1523).
Részletes elbeszélés helyett a legtöbbször egyfajta formális leírást olvashatunk csupán:
„eundemque multiplicibus verborum vituperiis afficiendo” – Kolozsmonostor I. 1600. sz;
„verbis inhonestis et vituperiosis ad se accersiri dixisset” – Kolozsmonostor I. 2514. sz;
„talibus verbis vituperiosis et dehonestatoriis perdetractando” – Kolozsmonostor II. 3099.
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A másik sajátosság, hogy az említett narratív forrásokkal szemben az ilyen
iratokban a tematika általában eléggé egysíkú, az ismert gyalázkodások túlnyomó többsége a sértett származását, leginkább anyjának becsületét kérdőjelezte
meg. Előfordult még emellett, hogy valakit latornak, gonosztevőnek, rablónak,
tolvajnak,26 pénzhamisítónak,27 bestiának,28 pusztítónak,29 méregkeverőnek,30 boszorkánynak,31 hitszegőnek,32 ebpecérnek33 tituláltak, illetve hogy olyan vádakkal
illették vagy olyan hangnemben szóltak az illetőhöz, amelyek tartalmuk vagy stílusuk miatt sértették annak becsületét.34 Emellett akár fizikai erőszakkal is fenyegethették, olykor kifejezetten kreatív módon.35 A különféle szidalmakat emellett
sok esetben keverték is, leginkább a „kurva” kifejezéssel alkottak belőlük különféle szóösszetételeket.
Ennél is komolyabb szintet képvisel a felmenők szidása, leginkább az anya tisztességének megkérdőjelezése. Erre elég sok példát fel lehet sorolni. 1420-ban például Gadányi Lukács emelt panaszt a tolnai alispán, Gadányi Gergely ellen, mivel
az a birtokrészére menve a feleségét rossz nőnek és kurvának nevezte.36 1499-ben
egy szomordoki szántó miatt folyó vitában Szomordoki Bertalan szidalmazta rokonát, Szomordoki Mihályt, mondván: „Te áruló kurvafi meg fogsz halni a Király-

26

27
28

29
30
31
32
33
34

35

36

sz; „verbis illicitis et vituperiosis afficiendo” – DL 57129 stb.
„istas litteras canis et latro filius misisset scribere… quod canis et latro scripsisset” – DL
57850; „tu latro… a manibus meis morieris” – DL 84094; „scis tu latro…” – Kolozsmonostor
II. 3896. sz; „tu latro…” – DL 26730; „eundem Iohannem hospitem latronum et malefactorum esse… nominavit” – DL 103527; „hospitem eundem latronis apellando” – DF 252756;
„ipsam furem et latronem apellando” – DL 42965.
„ut quod ego fuissem monetarius falsse pecunie” – Bártfa I. 808. sz.
„inter cetera bestiam apellando” – DL 63571; „bestia quo vadis?” – DL 84179; „ipsos bestias
vituperando nominasset” – Kolozsmonostor II. 4092. sz., 4146. sz; „inter cetera bestias nominando” – Tolna 190. sz.
„dictum exponentem predonem ac spoliatorem et devastatorem esse dixisset” –DL 63452.
„intoxicatricem et meretricem fore et esse apellaverit” – DL 31026.
„verbis illicitis et vituperiosis dehonestando et cantatricem nominasset” – DL 95028.
„violatorem fidei sue christianitatis” – Justh 453. sz.
„custodem seu pastorem canum… wlgo ebpeczer retulisset” – DL 31402.
„probus homo sicut tu abbas, dempto sacerdoto, in super talibus verbis asseruisset: Nem kenyed el ezzel en jobagyom fogsagath” – DL 49105; „in obprobrium et dedecus sacerdotalis
dignitatis facie ad faciem vituperiis afficiendo malum et pessimum hominem nominasset”
– DF 230912.
„e tu cantor non recordaris quid passus es et fuisti in castello Wereswar et quod suos testiculas continuissent et concussissent” – DL 101502.
„ipse… verbis illicitis et minacionibus tangendo et insuper quandam nobilem dominam…
malam mulierem id est meretricem fore asseruisset” – Zichy VI. 616.
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kút földért!”37 1502-ben szintén ők csatároztak Királykút erdőért, és szegény Mihály ekkor is megkapta a magáét. Szomordoki Máté ugyanis a birtok felosztásakor
őt kurvafinak nevezte, mert lányát paraszthoz adta feleségül. Az ügyben döntőbíróként két nemes és több szentpáli jobbágy vett részt. Utóbbiakat Máté csalóknak
és hitszegőknek titulálta és azzal fenyegetőzött, hogy nemesi fogott bírákat fog a
helyszínre hozni.38 1503-ban Was Balázs marháit hajtották el hatalmasan a katolnai határból. Az ugyanott szintén marhákat őrző Sólyom Mátyást fegyveresen
megtámadták, kurvafinak (filius meretricis) nevezték és tettleg is bántalmazták.39
1489-ben, amikor két Heves megyei nemes pereskedett elhurcolt jobbágyok miatt,
szép magyar mondatba szerkesztve szerepel egy hasonló jókívánság.40 A keszthelyi jobbágyok 1520-ban ennél udvariasabban viselkedtek, és kerülve a dehonesztáló kifejezést, csak annyit kérdeztek meg ártatlanul Gersei Antaltól és Györgytől,
hogy vajon tisztességes anyától származnak-e?41 A fenti adatokból jól látszik, hogy
a szitkozódás során az egyszerű származásgyalázások kiemelkedően népszerűek
voltak. Ezek néha rögzült szóösszetételekben szerepeltek. A sokszor előkerült,
„prostituált” szó latin vagy magyar megfelelője mellé általában két jelző társult.
Az egyik a „bestia”, amely az illető emberi származását kérdőjelezte meg, a másik a „híres”. Utóbbi minden bizonnyal „hírhedt” értelemben olvasandó, azaz arra
utalt, hogy az illető anyja köztudottan erkölcstelen életet élt. Mind a „bestia/bestye kurvafia”, mind pedig a „híres kurva” kifejezés, mint gyakori szóösszetétel jól

37

38

39
40

41

„Tu traditor filius meretricis morieris propter terras Kyralkutha vocatas” – Kolozsmonostor
II. 3099. sz.
„Viscerose filii meretricis, tu periure filii meretricis, filiam tuam uni rustico tradidisti. Sed
vere non dividis hic filius meretricis, morieris tu filii meretricis et me divagum facies. Aliisque vituperiis indicibilibus eundem vituperasset… dixisset: Isti divisores false et post pictaria diviserunt, sed ego portabo nobiles viros…” stb. – Kolozsmonostor II. 3225. sz.
Kolozsmonostor II. 3288. sz., DL 36405.
A magát menteni akaró alperes szerint, aki állításának ellentmond, annak: „mater fieret meretrix, vulgariter dicendo kwrwa legen anya ky megmasolya”. DL 19472. Facsimilével közli:
Középkori leveleink 10–12.
„si a domina proba muliere matre vestra progeniti estis?” – DL 93821. A kifejezés használatát
számos további példa is kiválóan dokumentálja: „vnd wass mir der kurwafya papp” –Sopron
I/7. 358; „tales filii meretricis sumus nos, sicut et tu es” – Szörény 144., 147; „vos omnes estis
filii meretrices et traditores et etiam omnes iurati cives ac tota communitas de civitate Eperies sunt traditores et filii meretrices” – Iványi Eperjes: 938; „eundem verbis vituperosis affecisset, nominando eum filium meretricis” – Zichy XII. 312; „traditorem et filium meretricis
fore vituperasset” – Eperjes 943. sz.
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ismert a 16. századi magyar nyelvű forrásanyagból is.42 Középkori megjelenésüket
bizonyítja többek között egy 1509. évi oklevél, amelyben mindkét jelző egyszerre
szerepelt, valamint egy 1525. évi forrásunk, ahol grátiszként még az „ebvér” (?)
jelző is belekerült a szószerkezetbe.43
Olykor viszont az egyszerű kurvafiázásnál összetettebb dolgokról esik szó. Igen
kreatívak voltak például a vasvári polgárok 1501-ben. Hárman megtámadták a
káptalan Szíjártó Bereck nevű jobbágyának a házát, ahol két parasztot megvertek
és szidalmaztak. Amikor Ács Barnabás bíró és Pál dékán a Gersei Petők városrészére mentek és a bűnösök előállítását kérték, két ottani jobbágy megfenyegette
őket: a klerikust kurvafia, hosszúnyakú fekete papnak, a bírót kurvafia, kerek és
hosszú orrú bírónak nevezték.44 Ennél is érdekesebb azonban egy 1474-es varsányi oklevél. Ez egy missilis, amelyet a mezőváros tanácsa írt földesuruknak, Kállai
Lőkös Jánosnak, beszámolva két helybéli nő közötti rágalmazási ügyről. Az eset
kapcsán magyar nyelven ismertetik az elhangzottakat. A rágalmazást a panasztevő
felesége éjszaka, a saját háza kapujában volt kénytelen elviselni. A tanúkihallgatás
során bevallottak alapján az elkövető először rút szavakkal beküldte a házba a
sértettet (menbe unath gonoznew), ám mint később kiderült, még ennél is többet
mondott, mivel a szomszédasszonyt „gonosz herés nőnek” titulálta (intra unde
pessima domina testiculas habens wlgo menbe unnath gonoz monias new). A tanúk
vallomásából tudjuk, hogy a másik felet sem kellett félteni, mivel így felelt: „Te
az én agg ebem vagy és mindig az leszel!” (Tu es antiquus meus canis… et semper
meus antiquus canis eris!). Egy másik tanúnak köszönhetően az is kiviláglik, hogy
emellett sértegetőjét „gonosz aggszülének” (wlgo gonos agsille) is titulálta. Sajnos
nem tudjuk, mi lett a cifra történet vége, ami biztos, hogy első körben mindketten pénzbírságot kaptak.45 A szebeni törvényszéken 1491-ben a volt kolozsvári
42

43

44

45

Előbbire lásd Szabó 1989: 565, 563–564. és Szentmártoni Szabó–Virágh 2001: 357. Utóbbira:
„Prostituta – hyres kwrwa” – Lukcsics 1930: 231.
Mindkét adatot hozza Szamota 1902–1906: 70. Az első oklevél egy ceglédi hatalmaskodásról
számol be, ahol a kihallgatott tanúk szerint az áldozatot bottal („ligne wlgo csapoffa”!) többször megütötték, majd sértegették is („dicendo bestia hyres kwrwaffy”). – DL 21967. A másik
egy Zágráb megyében zajló becsületsértési ügy, ahol a „besthye kurwa ebe weer” kifejezés
hangzik el. – DL 36096. További adat a szóösszetétel használatára: „filius besthie meretricis”
– DL 90742.
„expecta iudex, non festina, hic nullus fratres nostros captivabit et volumus videre, quis eos
detinere vult? Vadé, filius meretricis, tu niger sacerdos cum longo collo, tu iudex, filius meretricis cum rotundo et longo naso, quoniam statim male ibitis et exietis quia vos ita circuiter percuciemus et super vos vindicabimur” – Vasvár 564. sz. (DF 279266).
DL 55978. Közli: Középkori leveleink 3.
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bíró, Szabó Ambrus ügyét tárgyalták, akit sikkasztással vádoltak meg. A vádlott
hasonlóképpen gondolkodott, mint az imént említett varsányi parasztasszony, és
a bíróságot a következő mondattal sértette meg: „Mit törődök ez agg ebekkel, ha
valamely agg eb bánja, tegyen róla!”46 Szintén egyfajta kreativitásról tanúskodik a
következő eset. 1502-ben Sáros megye tartott vizsgálatot egy ügyben, amelyben
Szentpéter faluban a Sóvári Sósok familiárisai szidalmazták az egyik jobbágyot.
Elsőként kihívták a házból (Czoky gasda az hazbol), majd javaslatot tettek neki
a továbbiakra nézve is (fek lovat gasda). Ezután még a helyi kocsmában idejüket
töltő eperjesi cipészekbe is belekötöttek, büdösnek nevezve őket.47
A fenti kis áttekintésből is világosan látható, hogy a verbális erőszak viszonylag
rendszeresen és kreatív formában jelent meg a középkori Magyar Királyságban.
Habár a szidalmak tekintélyes része hatalmaskodások során, puszta indulatból
hangzott el, egyes esetekben tudatosan alkalmazták a dehonesztáló kifejezéseket.
E mögött sokszor a korban elterjedt sztereotípiák jelenhettek meg. Ilyenek például
azok a fent említett, papokat sértő kifejezések („fekete pap”, „kurwafya pap”, „hibás pap”, a pap, mint általában erkölcstelen ember stb.), amelyek a középkorvégi
társadalomnak az egyházról alkotott, változóban lévő képével is összefüggésben
állhattak.
A másik fontos megjegyezni való, hogy igen sok esetben került szóba a célszemély morális helyzete („rossz nőszemély”, méregkeverő, „latrok szálláscsinálója”, pénzhamisító, csaló, tolvaj stb.). Nem véletlen, hogy a sértettek ezeket
a becsület elleni támadásokat a perek során mindig felrótták az elkövetőnek, és
igyekeztek magukat a vádak alól minél gyorsabban tisztázni. A középkorban a
becsület, a tisztességes származás, a feddhetetlen előélet igen nagy kincs volt. Egy
olyan korszakban, amikor egy város polgárjogának megszerzése oklevéllel igazolt
tisztességes származáshoz volt kötve,48 amikor a tisztességtelen életvitel a városokban az örökség elvesztését eredményezhette,49 amikor az ismeretlen, pozitív
hírnévvel nem rendelkező kereskedővel szemben annyira bizalmatlanok voltak, hogy olykor nem is üzleteltek vele,50 a jó renoméra nagyon kellett vigyázni.
46

47

48

49
50

„Quid curo aliquos antiquos canes, si alicui antiquo cani displicet, faciet contra hec wlgo
ego mit gondolock ez agebeckwel, ha vallamel ageb banya tegen rolla.” – közlése, vonatkozó
szakirodalommal: Középkori leveleink 12.
Iványi 1934: 171., Eperjes 858. sz. A cipészeknek feltett kérdés: „vos fetidosi sutores, quid
estis vos?”.
Budai Jogkönyv II. 346. Származásigazolásra vonatkozó forrásként lásd például: DF 212778,
DF 229452.
Budai Jogkönyv II. 488–489.
DL 44510.
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A gyalázkodók sokszor kifejezetten a célszemély társadalmi megbecsülése ellen
intéztek támadást, hogy ezzel is kárt okozzanak ellenfelüknek.
Kiemelendők emellett a származással kapcsolatos negatív megjegyzések is.
Amellett, hogy a törvénytelen származás önmagában is szégyenfolt volt, ennél
sokkal komolyabb következményekkel is járhatott, hiszen az örökségből való kizárást eredményezhette.51 Így teljesen érthető az, amit a fenti példákban is láthattunk, azaz, hogy nemesek előszeretettel utalnak a másik nemes tisztességtelen
származására, anyjának prostituált voltára. Ezzel ellenfelüknek a birtokhoz fűződő jogát direkt módon is megkérdőjelezhették, vagy legalább is elhinthették a bizalmatlanság magját a birtoklás törvényességét illetően.
Érdekes képet kapunk, ha azt vizsgáljuk, hogy vajon kik éltek leginkább a
verbális agresszió és gyalázkodás eszközével, és kik kerültek a leggyakrabban
a célpontjukba. Ha a középkori okleveles anyagból találomra kiválasztott 96,
káromkodással is járó hatalmaskodási ügy alapján próbáljuk meg a kérdést
megválaszolni (amelyekben összesen 106 elkövető és 112 sértett szerepel), a
következőket tapasztaljuk.52
Elkövetők
státusza

Elkövetők
száma (fő) Nemesek

Nemesek
Familiárisok,
officiálisok
Polgárok
Jobbágyok
Klerikusok
Összesen

106

51
52

Sértettek státusza és száma (fő)
Familiárisok,
Polgárok Jobbágyok
officiálisok
2
3
16

Klerikusok

70

42

11

12

10

0

0

1

1

1
19
4

0
11
1
64

1
1
0
4

0
0
1
4
112

0
9
1
26

0
1
1
14

Homoki-Nagy 2000: 212–213.
A véletlenszerűen felhasznált 96 oklevél jelzete a következő: DL 13782, 14000, 14092, 14151,
14285, 15262, 14814, 15295, 14427, 14264, 16205, 34596, 34903, 30445, 30056, 36392, 36396,
36399, 36400, 36403, 36405, 36406, 26923, 26975, 27087, 65820, 65934, 66065, 83091, 102463,
102603, 101828, 103718, 58060, 58327, 62994, 71717, 31592, 87315, 91445, 91883, 93749,
93793, 59136, 26730, 63348, 63554, 63571, 51277, 51337, 51382, 51471, 51611, 52101, 52257,
55592, 55978, 61538, 61940, 62047, 62117, 69594, 72384, 73539, 105203, 86395, 39527, 67253,
75664, 75756, 57850, 57851, 57920, 57950, 74142, 105798, 38441, 48989, 81969, 107554, 41785,
42408, 44611, 44728, 45600, 46548, 46913, 47540, 84048, 49103, 49105, 49144, 38571, 37859,
90731, DF 236673.
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Úgy látszik, leginkább a nemesek alkalmazták a verbális agressziót a korban,
legalábbis a források ezt örökítették meg a legnagyobb számban. Nem meglepő,
hogy a célkeresztjükben általában szintén nemesek álltak, de azért kaptak a jóból a
jobbágyok és a különféle egyházi rangot viselő klerikusok is. Utóbbiakkal szemben
szinte csak a nemesek mertek a gyalázkodás eszközével fellépni, ami figyelembe
véve az ellencsapásként alkalmazható lehetséges egyházi fenyítékeket is, nem
meglepő. A familiárisok gyalázkodásban játszott szerepe a hatalmaskodásokban
való gyakori részvételüknek a következménye. Ugyanez mondható el a jobbágyi
helyzetű becsületsértőkről is, nyilvánvalóan leginkább a csoportosan elkövetett
hatalmaskodásoknak köszönhető, hogy a parasztok viszonylag gyakran mertek
nemeseket is szidalmazni. Egyedül, szemtől-szemben ez akár súlyosabb
következményekkel is járhatott volna.
Összességében tisztán látható, hogy a gyalázkodások a legtöbb esetben vagy
azonos társadalmi szinten élőket céloznak, vagy kifejezetten „lefelé” irányulnak,
azaz a szitkokat használók főleg náluk társadalmi rangban alacsonyabban
elhelyezkedő vagy elesettebb csoportokat illettek szidalmakkal. Ezt erősíti meg
az is, ha a nők gyalázkodásban játszott szerepét vizsgáljuk. A 105 elkövetőből
mindössze 4-en nők (2 jobbágy és 2 nemes), ami a társaságnak mindössze 3,8%a. Ugyanakkor a sértettek között összesen 19-en vannak (15 nemesi, 5 jobbágyi,
1 polgári státuszú), ami 16,9%-ot jelent. Ők – akárcsak a hatalmaskodások
esetén – megfelelően védtelen személyek lehettek az ilyen gaztettekkel szemben.
A gyalázkodásokban szerepet játszó társadalmi csoportok egymáshoz való
viszonyának kérdése láthatólag nem csupán jogi vagy nyelvészeti, hanem
alapvetően mentalitástörténeti probléma, amely önmagában is részletesebb
vizsgálatot érdemelne.

FORRÁSOK
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Sírás, mosoly és nevetés magyar szentekről szóló
középkori forrásokban
A középkori ember világképének jobb megértéséhez hozzátartozik az érzelemnyilvánítás, ezen belül a sírás és nevetés történetének vizsgálata is. Tanulmányomban a következő kérdésekre keresem a választ: a szentekről szóló elbeszélésekben
milyen szerepet kap a sírás, a mosoly és a nevetés? A szerzők mennyiben tartották
a szentséget összeférhetőnek a fenti érzelemnyilvánításokkal? Mi volt a szerző célja és milyen hatást vált ki az érzelemnyilvánítás ábrázolásával? Ha több forrásunk
is van ugyanarról az érzelemnyilvánításról, azok mennyiben különböznek egymástól?
A magyar források közül Szent Istvánt állítja elénk komoly emberként a legendája. A nagyobbik Szent István legenda így jellemzi a királyt: „Szokott szigorúságát, mely már ifjúságától jellemezte, élete végéig megtartotta. Ajkait alig-alig
nyitotta nevetésre, mert az írásra gondolt: a nevetés fájdalommal keveredik majd,
és a legnagyobb örömöt a gyász váltja fel.”1 A legenda ugyan nem állítja, hogy a
király egyáltalán nem nevetett volna, mindenesetre ritkán tette. A komoly uralkodó toposzára számos példa hozható – pl. Priszkosznál Attila, Thegan életrajzában
Jámbor Lajos, Villani János művében Anjou Károly –, azonban vidám uralkodókkal is találkozunk, sőt, Szent Lajos királyt nevetni tudó emberként ábrázolja életrajzírója, Joinville.2
Könnyekkel már gyakrabban találkozunk Szent István legendáiban: nagyobbik
legendája szerint a szent király könnyek között imádkozott: „… a szent egyház
épületének padlójára borulva gyakorta bízta szándékának megvalósulását kön�nyek között Isten akaratára…”3
Szent István kisebbik legendája nem említi sem a sírást, sem a könnyeket.4 A
1

2
3
4

„Gravidem morum, quam in iuventute perceperat, usque ad finem vite tenuit. Vix umquam
ad risum labia movit recolens scriptum: ’risus dolore miscebitur et extrema gaudii luctus
occupat’…” Legenda S. Stephani Regis, cap. 16. SRH II. 392.; ÁKÍF 297. ford. Kisdi Klára;
Veszprémy 2009: 398–399.
Balogh 1928; Innes 2002: 141–142.; Villani 2011: 71; Joinville 2015: 182. 183. 202. 234. 262.
Legenda S. Stephani Regis, cap. 7. SRH II. 382. ; ÁKÍF 278. Thoroczkay Gábor 973. jegyzete.
Szent István király kis legendája, ford. Kurcz Ágnes. In: ÁKLI http://www.ehumana.hu/ar-
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nagyobb és a kisebb legenda szövegét összevetve egyébként is elmondható, hogy a
nagyobbik inkább szelíd, a kisebb inkább kemény István királyt állít az olvasó elé.
Ez a különbség az érzelemnyilvánítás terén is megmutatkozik.
Hartvik püspök Szt. Istvánról szóló saját legendájába beépíti azt, amit a nagyobbik legenda István király könnyeiről ír, de újabb mondanivalója is van a sírásról: Hartvik szerint István király Szűz Mária mennybevételének napján szeretett volna meghalni, és ezt a kegyet „…sóhajtozás s könnyek árán el is nyerte.”5 A
szöveg szellemisége szerint tehát a könnyek növelik az imádság „hatékonyságát”.
Ami a krónikakompozíciót illeti, Szent István nevetéséről nem ejt szót, sírásáról azonban igen. István megsiratja fiának, Imre hercegnek a halálát, és könnyeket
ont, amikor elébe vezetik a megcsonkított Vazult. Figyelemre méltó, hogy ezekről
az érzelemnyilvánításokról az idős királyt bemutató krónikafejezetek írnak.6
A szüzességi fogadalmat tett Szent Imre herceg legendájában hatásos ellentét
egyik elemeként jelenik meg sírás: „könnyek patakjával fojtotta el a szerelem tüzét…”7 A tűz és víz ellentétét tehát tűz és könny ellentétére módosítja.
A következőkben Szent Lászlóval kapcsolatos források sírást és mosolyt tartalmazó fordulatait vizsgáljuk. A krónikakompozíciónak az a része, mely Salamon király és unokafivérei harcát beszéli el, bővelkedik a hatásos fordulatokban,
az eleven jellemábrázolásokban. Érzelemnyilvánításban sincs hiány, ez is hatásos
eszköze a jellemábrázolásnak. Az elbeszélés szerint Géza herceg sír emberei halála
miatt, mikor a kemeji vereség után találkozott öccsével, Lászlóval, aki bátorította bátyját.8 A fivérek találkozásának elbeszélése jó alkalom arra, hogy a krónikás
szembeállítsa egymással a két testvér jellemét: László az erős ember, Géza hamarabb elgyöngül. Az újabb összecsapás, a mogyoródi csata előtt Salamon egyik tanácsosa, Ernyey ispán, a béke barátja ejtett könnyeket, miután Vid ispán gőgös
beszédét hallgatta.9 A mogyoródi csatában László és Géza legyőzték Salamont.
A király tanácsosai, Ernyey és Vid egyaránt meghaltak. A krónikás ezután bőven
szól arról, hogy László megsiratta az elesett ellenségeit.10 Fontos hangsúlyozni,

5

6
7

8
9
10

pad/szoveg/eg02.htm
Szent István legendája Hartvik püspöktől, ford. Kurcz Ágnes. In: ÁKLI. „suspiriis et lacrimi
obtinuit.” Legenda S. Stephani ab Hartvico episcopo conscrtipta, 23. cap. SRH II. 431.
Chronica cap. 69. SRH I. 329–320.
„fonte lacrimarum restrinxit amoris incendia…” Legedna S. Emerici ducis cap. 5. SRH II.
455; Szent Imre herceg legendája, Csóka J. Gáspár fordítása. In: ÁKLI 59. http://ehumana.
hu/arpad/szoveg/eg06-1.htm
Chronica cap. 117. SRH. I. 385.
Chronica cap. 119. SRH. I. 386–387.
Chronica cap. 122. SRH. I. 391–393.
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hogy ez a motívum a Képes Krónikában benne van, a Budai Krónika családjából
azonban hiányzik.
Salamon és a hercegek viszályának történetében nemcsak Géza és László tudnak sírni: a másik oldalon sem hiányoznak a könnyek. A vesztes Salamont Moson
várában sírva korholta az édesanyja, hogy miért nem élt békében unokafivéreivel.11 Figyelemre méltó, Géza és László ejtenek könnyeket, Salamon azonban nem.
Neki a környezetében vannak olyanok, akik sírnak: Ernye ispán és Salamon anyja.
A könnyek történetének még ezzel sincs vége. A győztes, királlyá koronázott
Géza karácsonykor meghallgatta Dezső érsek békéről szóló beszédét. A mise után
Géza mindenkit kiküldött a püspökök és apátok kivételével, majd könnyeket ontva leborult, és bejelentette lemondását.12 Az elbeszélés szerint vissza akarta adni
az uralmat Salamonnak. A megbánás szertartásos jeleiről van itt szó, nyilvánosság
előtt, még ha szűkebb nyilvánosság előtt – püspökök és apátok előtt – mutatott is
megbánást a király.
A krónikakompozíció László király mosolyáról is tud. Figyelemre méltó, hogy
olyan fejezetben olvasunk a király mosolyáról, mely előbb könnyeiről beszél. A
kunok Kapolcs vezetésével megtámadják az ország keleti részeit. László király
Szlavóniából tér vissza, hogy harcoljon velük. Mielőtt harcba bocsátkozna, rövid
beszédet intéz övéihez: „«Jobb nekem meghalnom veletek, mint hogy feleségeiteket és fiaitokat rabságban lássam.» Ezt mondva könnyezett, majd vörös zászlajával elsőként támadt rá a kunok táborára.”13 Fölfigyelhetünk rá, hogy ezúttal nem
imádság közben ontott könnyekről van szó, hanem nyilvános beszéd során történt
érzelemnyilvánításról. Nyilván a foglyok és hozzátartozóik iránti részvétet fejezik
ki a könnyek.
Csata kapcsán könnyet ejtő vezérrel más forrásban is találkozunk. Tours-i Gergely művében a frank vezér, Klodvig imádkozik könnyek közt, amikor az alemannok elleni tolbiaci csatába nehéz helyzetbe kerül. Anonymus munkájában Árpád
vezér az, aki csata előtt „könnyhullatva imádkozott Istenhez, ...” Anonymus és a
14. századi krónikaszerkesztés Szt. Lászlóról szóló része egyébként is több ponton
hasonló szófordulatokkal, nyelvi panelekkel dolgozik, a harc előtti sírás is egy ezek
közül.14

11
12
13
14

Chronica cap. 123. SRH. I. 393
Chronica cap. 130. SRH. I. 402.
Chronica cap. 137. SRH I. Képes Krónika 90.
Tours-i Gergely 2010: II. könyv. 30. fejezet, 216; Anonymus, ford. Pais Dezső http://mek.
oszk.hu/02200/02245/02245.htm; Veszprémy 2015. 17–32.
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Az elbeszélés további részében olvashatunk László mosolygásáról. Miután a
király legyőzte Kapolcsot, a kun vezért, a kunok követeket küldtek Lászlóhoz,
„gőgös és sértő szavakkal ráparancsoltak, hogy engedje el a foglyokat.” A krónika
szerint kinevették a királyt, és „a napot kitűzték, amikor majd Magyarországra bevonulnak. A király, miután ezeket végighallgatta, csak mosolygott…” A megadott
napon rájuk támadt és legyőzte őket, megölve a kunok vezérét.15 A diplomáciában,
nyilvánosság előtt nyilván nem volt közömbös, miként adnak át egy üzenetet, és
azt miként fogadja a másik oldal. A kunok és László egymással való érintkezésében szerepet kapott a nevetés és a mosoly. Mindkettő az ellenféllel szembeni
fölényt fejezi ki. A szöveg a kunok viselkedésére a deriserunt („kinevették”) szót
használja, mely ellenszenvesebb benyomást kelt. Lászlóról a subrisit („mosolygott”) kifejezést olvashatjuk, mely királyhoz illőbb, méltóságteljesebb viselkedés,
mint a harsány nevetés, mégis kifejezi a fölényt.
Eddig a krónikakompozícióból említettem olyan példákat, melyek László történetében a sírással és nevetéssel kapcsolatosak. Lássuk most Szent László legendáját! Ebben a király nevetéséről vagy mosolyáról ugyan nincs szó, két ízben is
említi azonban a szöveg a király derűs természetét. A legenda rímes, verses szövegben dicsőíti Szent Lászlót, itt olvashatjuk: „pietate rex serenus, gratiarum donis
plenus….” Vagyis: „derűs király a jámborságban, el van telve a kegyelmek adományával…”16 Későbbi fejezetben a király jó tulajdonságait sorolja fel a legenda.
Köztük szerepel, hogy „serenus in corripiendo”, vagyis „derűs a korholásban”.17
László könnyeiről a legendája csak keveset szól, jóval nagyobb szerepet kap
azonban abban a beszédben, amelyet vélhetően II. Benedek váradi püspök írt.
Eszerint László könnyei mélyedést vájtak egy kőbe, mely Váradon megtekinthető
volt a szöveg elkészülte idején.18
Egy orosz évkönyvben részletesebb elbeszélést találunk erről a motívumról. A történet szerb közvetítéssel került az orosz földre, vélhetően a 15. századi

15

16

17
18

„Miseruntque ad regem nuncios et captivos dimittere preceperunt verbis superbis et contumeliosis, regem deriserunt et statuerunt diem in Hungariam intrandi. Cumque rex audisset,
subrisit…” Chronica, cap. 138. SRH I. 414. Képes Krónika, 91.
Legenda S. Ladislai regis, c. 3. SRH II. 517. Szent László király legendája, 90. In: ÁKLI. Ford.
Kurcz Ágnes; A „serenus” „fenséges”-ként is visszaadható. Köszönet Stefan Albrechtnek és
Brandl Gergelynek, akik erre figyelmem felhívták
Legenda S. Ladislai regis, c. 4. SRH II. 518. Szent László király legendája, 91.
„O domine rex Ladislae, qualiter huic antiquo hosti restitisti, narrent et nincient, qui tuarum sanctarum lacrimarum profluvia in monasterio Waradiensi duros lapides cavancia audierunt viderunt.” Lukcsics 1930: 34; Szovák 2014: 134.; Klaniczay 2000: 160.
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Pahomije szerzetes révén. Az elbeszélés szerint Batyj – vagyis a tatár Batu – tört
az országra. László egy oszlop tetejére ment föl. Látta, hogy Batyj elrabolta az ő
lánytestvérét. Imádság közben könnyei „mint a záporeső, ömlöttek s a márványra
esvén, átlyukasztották azt, a mint ma is látható azon az oszlopon, a márványon.”
Lászlónak végül fényalak jelent meg, mondván: „könnyeidért győzni enged az
Úristen Batyj felett …”19 Le is győzte az ellenségét. Az imádságot ebben az elbeszélésben is sírás kíséri. Az imádság őszinteségének bizonysága a könnyhullatás.
Elmondható, hogy a győztes csata előtti sírás visszatérő motívuma a Szt. Lászlóról
szóló történeteknek.
László könnyeiről egy oklevelet kivonatoló szerző is említést tesz. Az oklevél
III. István korában (1162–1172) készült, IV. Béla idejében (1235–1270) átirat készült róla. A szöveget Gyöngyösi Gergely, pálos szerzetes a 16. sz. elején bevette
Inventarium munkájába. Eszerint Szt. László azon a helyen, ahol István király jobb
kezét megtalálták, fából monostort készíttetett. Halálakor pedig könnyek között
hagyta meg Álmos hercegnek, hogy gondot viseljen arra a bazilikára, és a szent
Jobb számára kőmonostort építsen.20 A III. István-féle oklevél egy kései átiratából
Marczellovich György zágrábi kanonok is készített kivonatot a 18. században. Ebben a szövegben is olvassuk, hogy László famonostort alapított, majd meghagyta
Álmos hercegnek, hogy falakat építsen, László könnyeiről azonban ez a változat
nem ír.21
Szent Gellért nagyobbik legendájában ott vannak a gyász könnyei, amikor a
főhős édesanyja a férjét siratja. Gellért mosolyog, amikor Rasina apát azt tanácsolja neki, hogy jöjjön Magyarországra. Gellért és Valter együtt nevetnek, amikor
Gellért magyarok szimfóniájának nevezi a szolgáló malomzörgéssel kísért énekét.
Csanád mosolyogva leplezi el Gyula hazugságát, és a nép nevetése is felharsan,
miután az akasztani vitt ember a templomban talált menedéket. A nagyobbik Gellért-legenda szerzője tehát kedvelte az anekdotikus fordulatokat és a mosollyal,
nevetéssel kapcsolatos elbeszéléseket. A magyarok szimfóniájának Szent Gellért
nagyobbik legendában meglevő változatát érdemes összevetni a kis legenda elbeszélésével. A nagyobb legendában Gellért és Valter nevetnek. A kisebbikben azon19
20

21

Hodinka 1916: 477–479; Magyar 1996: 386–388.
„Itemque tempore sui obitus Almo duci commissit cum lachrimis, ut illius basilice curam
haberet, atque eciam sanctissime dextere lapideum monasterium edificaret….” Ladislaus I
rex monasterium Sanctae Dextrae fundat et dotat. In: DHA 302; Sarbak iii.
IV. Béla megújította III. István adománylevelét, IV. Béla oklevelét I. Károly erősítette meg
1326-ben, ennek átiratát adja Marczellovich György. „moriens deinde Almo duci, ut e muro
aedificaret monasterium, …” DHA 302–303.
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ban Gellért sír a meghatottságtól, mikor megtudja, hogy egy szolgáló vidáman
dolgozik. Gellért mindkét esetben megjutalmazza a szolgálót.22
László király lánya, Szent Piroska a bizánci Komnénosz János felesége lett, aki
később császári méltóságra emelkedett. A szent életű császárné életrajzában felfigyelhetünk arra a jelenetre, melyben a könnyek ontását szinte hirtelen váltja fel
a vidámság. A Bizáncban Eirénének nevezett császárné alapította a Pantokrátor
monostort, és leborulva, könnyek között kért kiváltságokat a monostor számára.
Miután megkapta a császár ígéretét, Eiréné „kimondhatatlan örömmel és vidámsággal megtelve kelt fel.” A császárné életében jelen volt a mosoly, bár sajátos formában: „De hogy tudnám erényeit elbeszélni… Mert a megboldogult sohasem
haragudott, nem táplált senki ellen sem rosszindulatot vagy bosszút, de még ha
mosolyognia kellett is, mosolyának ünnepélyesnek kellett lennie.” A mosoly itt
kötelességként tűnik föl, amit az udvari etikett szabályoz. A következő mondat
már más hangulatban folytatódik: „Mindig gyászolt és gyötörte magát, mert mindig ajkain voltak Dávid gyászoló zsoltárai.”23
Szent Erzsébet személyiségéről különösen értékes az az életrajz, melyet négy
szolgálója vallomása alapján állítottak össze. II. András lányát derűs személyiségként ismerhetjük meg, aki a könnyek adományával is rendelkezett. Figyelemre
méltóak azok a történetek, melyekben összekapcsolódik a vidámság és a könnyek.
Az egyik vallomás szerint „vidáman, arca eltorzulása nélkül” ontotta könnyeit. Egy
másik történet szerint látomásban megjelent neki Jézus: amikor azt látta, hogy az
Úr feléje fordul, nevetett, majd sírt, amikor magától elfordulni látta.24
Az érzelmek története szempontjából nagy jelentőségűek a IV. Béla leányáról, Szent Margitról szóló források. Már bátyja, V. István idején kezdeményezték
a szentté avatási eljárást, és már ennek során hallgattak ki tanúkat. Ezen vallomásokat felhasználva készült a Margitról szóló legrégibb legenda, melyet egy elmélet
szerint Margit lelki vezetője Marcellus írt. 1276-ben a pápa utasítására újabb tanúkihallgatásra került sor, melynek során felegyezték az eskü alatt tett vallomásokat.
A vallomások másolatának másolata maradt korunkra. A jegyzőkönyv eredetijét
Rómába küldték, a 14. században pedig Avignonba kerülhetett. Ott a jegyzőkönyvet és talán a régi legendát is fölhasználva készült egy hosszabb legenda (a Legen22

23
24

S. Gerardi episcopi, Ed.: Emericus Madzsar c. 1. In: SRH II. 481. 485. 492. 498. 499; Szent
Gellért püspök nagy legendája, ford. Csóka J. Lajos. In:. ÁKLI 69. 71. 76. 81. 82; Szent Gellért
püspök kis legendája, Ford. Szabó Flóris, In: ÁKLI. Szent Gellért legendáival kapcsolatban
köszönet Mucsi György hallgatómnak a vázlataiért.
Eirene élete – Vita Irinae. In: ÁMTBF 113 –121. 116–117. 119; Józsa.
Quellenstudien… 121. 122; A négy szolgáló vallomása 158. 161.
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da maior), bizonyára Garinus tollából. Ezt tévesen „nápolyinak” emelgetik. Talán
ennek kivonata az a rövidebb legendaszöveg, mely valóban Garinus neve alatt
maradt fönn. A 16. század elején a Margit-szigeten élt domonkos apáca, Ráskai
Lea kéziratában magyar nyelvű Margit-legenda is ránk hagyományozódott. Ez a
szöveg a latin nyelvű régi legenda és a jegyzőkönyv egybeszerkesztett változata.25
A jegyzőkönyvet, a fennmaradt latin és magyar nyelvű legendákat érdemes egymással összehasonlítva vizsgálni. Lényegében egybevág a tanúságuk, árnyalatnyi
különbségekre azonban helyenként rámutathatunk.
A vallomásokban sok szó esik Margit könnyeiről. Sírt, amikor a feszületre nézett vagy a szenvedéstörténetet hallgatta. Sírt, amikor a pap felmutatta Krisztus
testét a szentmisén. Előtörtek a könnyei, amikor szenvedőket látott, vagy társait
gyász érte.26 A mosoly, sőt, nevetés is helyet kap azonban a vallomások lapjain.
Számos példa közül figyelemre méltó Benedicta úrnő vallomása. Eszerint
Margit ismételten hívta Kinga nővért, hogy segítsen kivinni a vizesedényt, amiben az apácák a kezüket mosták. „… miközben az edényt kiürítették, Kinga soror
a vizet Margit soror mellére loccsantotta, ő pedig elmosolyodott, s így szólt: »Jó
soror, miért tetted ezt?« S akkor Kinga soror otthagyta őt.” Az elbeszélő, Benedicta
szemtanúja volt az esetnek.27 A latin szövegben ezt olvassuk: cepit ridere, ami így
is fordítható: nevetni kezdett.
A fenti történetet a Legenda maior is elbeszéli, de jegyzőkönyvben álló „cepit
ridere” szókapcsolata helyett a Legenda maiorban ez áll: subridens.28 Ez már egyértelműen azt jelenti, mosolyogva.
Felmerül a kérdés, hogy a legendaíró a jegyzőkönyvben levő ridere szót vajon
tudatosan finomította-e a subridens-re. A Legenda maior egy esetben használja a
ridendo kifejezést Margit jellemzésére. Ebben a történetben Margit mosolyogva
(nevetve?) figyelmezteti egyik társát, Petronella novíciát, aki szép ruhákról álmodozik.29 A jegyzőkönyv ránk maradt változata tehát nem szól mosolyról ennél a
25
26

27

28

29

Klaniczay 1999: 18–23; Klaniczay 1994: 51–66; Deák 2005: 56–61.
Pl. Tanúvallomások I. III. XVII. XXXI. XXXVI; Deák 2005: 315. 339–340; Nagy 2000. 400–
401.
Tanúvallomások VII. tanú, 96. o.; „… et dum evacuarent illud vas, dicta soror Chinga sparsit
aquam super pectus dicte sororis Margarethe, et ipsa cepit ridere, dicens: «Bona soror, quare
fecisti hoc?»et tunc illa soror Chinga recessit ab ea.” MRV 195.
Legenda Neapolitana, I. 24. „Et dum vas evacuaretur, turbata sparsit aquam super pectus
virginis Margarite. Ac virgo Margarita patienter sustinens iniuriam, sororem in spiritu bonitatis clementer corripuit, subridens et dicens: «O bona soror, quare hoc fecisti?» …” Gombos III. 2495.
„…tenuit manum eius ac ridendo dulciter dixit illi: «O Petronella carissima, es iam nimis
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történetnél, a Legenda maior azonban igen. Mivel a jegyzőkönyv töredékben maradt ránk, elképzelhető, hogy egy fent nem maradt vallomás hozta a nevetést ennél a történetnél is, és a legendaíró abból a teljesebb szövegből vette át. Petronella
történetében a kedélyes megszólítás és nevetés a feddés szigorúságát enyhítik.
Miként viszonyult a Legenda maior a nevetéshez? Hogy a jegyzőkönyv cepit
ridere fordulata helyett a subridens kifejezést hozza, ami talán olyan hozzáállással
magyarázható, amely helyteleníti a szerzetesek nevetését. A Legenda maior szerzője azonban úgy tűnik, nem volt következetesen nevetésellenes, hiszen Margit
jellemzésére egy helyen a ridendo kifejezést használta, igaz, a dulciter szóval összekapcsolva. Tudatos megoldásra vall, hogy a hitetlenség jellemzésére ismétlődően
alkalmazza a derideo megfelelő alakját.
A Legenda minor nem beszél nevetésről vagy mosolyról, sem Margit, sem mások esetében. Azokban a történetekben, melyekben a Legenda maior említi Margit
mosolyát a Legenda minor nem ír mosolyról.30 Úgy tűnik, ez a legendaváltozat
nem mutat érzékenységet a nevetés és a mosoly iránt. Mindez különösen abban
az esetben említésre méltó, ha azt feltételezzük, hogy a Legenda maiort és minort
ugyanaz a személy fogalmazta. Könnyhullatásról egyébként esik szó a szövegben.
A Legenda vetus a királylányt a következőképp jellemzi: „Arcáról ugyanis kedvesség sugárzott, s olyan kegyelemteli, érett komolyság volt a tekintetében, hogy
szinte soha nem lehetett észrevenni, hogy szigorú vagy gyengéd szavak megváltoztatják: lesújtják vagy felemelik őt. Szűkszavú volt és szeretett hallgatni. Sohasem tört ki hangos nevetésben…”31 Ez a forrás tehát azt hangsúlyozza, hogy
Margit nem nevetett hangosan. Hasonlóan jellemzi, mint ahogy Sulpicius Severus
Szent Mártont: senki sem látta haragosnak, de nevetni sem látta senki. Mennyei
derű volt az arcán.32 Amit a Legenda vetus Szt. Margitról ír, összhangban van azzal,
ami a tanúvallomásokból is kiderül a királylányról, de a konkrét megfogalmazáshoz toposzszerű fordulatot használt föl a legendaíró. A Legenda vetus egy másik

30
31

32

pulcra, nunquid apparuisti tibi multum pulcra vestimentis et hornamentis mundani?» Legenda Neapolitana I. 54. Gombos III. 2511–2512; Tanúvallomások VI. tanú, 90. o. 314. o. 58.
jegyzet; MRV 191.
Legenda minor c. 34; 35, Gombos III. 2475.
Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája és szentté avatási pere, 30. Gombos III. 2010.
„… numquam se in risum excussum resolvens…”
„Soha senki sem látta haragosnak vagy indulatosnak, de szomorkodni vagy nevetni sem.
Mindig ugyanolyannak tűnt: valami mennyei öröm áradt el az arcán, amelyről látszott,
hogy nem az emberi világból jön.” Sulpicius Severus 2016: 27. fejezet, 68.
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ponton így jellemzi Margitot: „Margit pedig szokásához híven szemérmesen mosolyogott…”33
A magyar nyelvű legenda, ahogy fentebb már említettük, a Legenda vetus és a
jegyzőkönyv egybeszerkesztett szövege. Itt is olvasható a Legenda vetus fordulatához hasonló megfogalmazás: „… soha ő magát nem adja vala magas nevetésre, fel
való nevetésre.”34
Taglaltuk a jegyzőkönyv azon történetét, melyben Kinga és Margit vizet visznek, és Kinga Margitra loccsantja a vizet. Ott a cepit ridere kifejezés szerepelt,
a Legenda maiorban vonatkozó résznél pedig a subridens szót találjuk Margit
jellemzésére. A magyar nyelvű legenda is hozza ezt a történetet. Margit ebben a
szövegben mosolyog: „… csak mosolyogván mondá: »Szerető atyámfia, mit mívelsz?«35 A jegyzőkönyv cepit ridere fordulata a magyar szövegben mosolyra változik, csakúgy, mint a külföldön keletkezett Legenda maior-ban. Vajon a Legenda
maior szerzője és a magyarországi fogalmazó egymástól függetlenül változtattak
a jegyzőkönyv szövegén? Arról lehet szó, hogy mindketten helytelenítették, ha
egy apáca nevet, és ezért változtatták a ridere szót mosolyra? Felvethető egy másik
lehetőség is: a magyar szöveg egy olyan latin legenda fordítása, mely a Legenda
vetusnak a jegyzőkönyv alapján továbbfejlesztett változata. Ez a szöveg Kinga és
Margit nővér történetében talán már a subridens szóval jellemezte Margitot. A Legenda maior avignoni szerzője munkája során talán ezt a változatot is maga előtt
tartotta a jegyzőkönyvön kívül, és a megfelelő résznél átvette a subridens alakot.
Ebben az esetben azonban azt kellene feltételeznünk, hogy a Legenda maior szerzője a Magyarországról való latin legendaváltozatnak nem csak a legelejét ismerte.
A magyar legenda világiak esetében nem beszél rosszallóan a nevetésről: átveszi ugyanis a jegyzőkönyv azon történetét, ahol egy meggyógyult ember fia nevet
örömében.36 A legenda szerzője tehát szerzetes esetében kerülendőnek tartotta a
hangos nevetést, világi esetében nem.
Mátyás király idejében Petrus Ransanus is megírta Szent Margit életét. „…mosolyogni ugyan látták néha, de hahotára fakadni sohasem;”.37 A szerző itt nem
33
34
35

36
37

Szent Margit legendája, ÁKLI 145–146.
ÁKLI.106.
ÁKLI 112; „…mosoluluan monda zerctev atyamfya myt myelz” Szent Margit élete 1510,
86/87.
Szent Margit legendája, ÁKLI 162.

Ransanus 1999: XVI. fejezet. 96. alapján. A hivatkozott munka így fordítja: “mosolyogni ugyan látták olykor, de nevetni sohasem;” Ransanus 1977: Index XVI/51.
125-125. „subridere quidem aliquando sed in cachinnum nunquam laxari visa
est…”
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a risus, hanem a chachinnum kifejezést használja, mely kacagást, hahotázást jelent, tehát a nevetés illetlenebb fajtáját. Ettől az illetlen nevetéstől elhatárolja hősét
Ransanus.
A Szent Margittal kapcsolatos tanúvallomások és a legendák összevetése alapján megállapítható, hogy a legendák szerzői bizonyos helyen módosítottak a jegyzőkönyv szövegén. A Legenda vetusról és a magyar legendáról is elmondható, hogy
kerülték Margit nevetésének említését. A mosolyáról azonban mindegyik legenda
ír. Valójában milyen lehetett Margit? A tanúvallomásokat olvasva azt mondhatjuk,
hogy a királylány élete bővelkedett a könnyekben. Ezzel együtt kedves volt és, mosolygós, és a forrás alapján csöndesebb nevetését is elképzelhetjük.
Középkori magyar szentjeink életrajzaiban említésre méltó szerepe van a kön�nyeknek, valamint a mosolynak és nevetésnek. A könnyhullatás szenthez méltó
tulajdonságként jelentik meg a forrásokban. Az Újszövetségben három helyen is
olvassuk, hogy Krisztus sírt (Lukács 19:41; János 11:35; Zsidókhoz, 5:7), de egyszer sem, hogy nevetett volna. Mindez befolyásolhatta a középkori egyházi írók
nevetéshez való viszonyulását. Szent Benedek regulája tiltja a „nevetésre ingerlő
szavakat”, hangsúlyt fektet azonban arra is, hogy a szerzeteseknek ne legyen okuk
a szomorúságra.38 A 12–13. századi gondolkodóknál – Alanus ab Insulis (11251203), Albertus Magnus (1200-1280), Jacques de Vitry (1160/70 –1240) – a nevetés megítélése pozitívabbá válik.39 További vizsgálódást kíván, hogy a magyarországi szerzőknél mennyiben érhető tetten változás a nevetés megítélésében. Szent
István és László ábrázolásának összevetése azonban bátorít arra a megállapításra,
hogy változott a szent uralkodók viselkedése vagy bemutatásuk szokása: Istvánra
jellemzőek a könnyek, Lászlónak a sírni tudás mellett a vidámság is sajátja, bár a
források csak mosolyáról szólnak, nevetéséről nem. Szent István és Szent Margit
egyes legendáiban kimutatható a tartózkodás a szent nevetésével szemben. Gellért püspök nagyobbik legendájában olyan gyakoriak a nevetéssel és mosollyal
kapcsolatos adalékok, hogy elmondható: a szerzőt személyesen érdekelhette az
érzelemnyilvánítás bemutatása.

38

39

Petrus Cantor alapján Reiser: 2012: 32.; Nagy 2000: 46–47.; Szent Benedek Regulája. 62. o.
6. fejezetének 8. egysége; 68. o. 7. fejezetének 59. egysége.; A Regula lelkiségének alapelemei,
2002: 26–27; Le Goff 2008: 58.
Wilhelmy 2012: 38–55; Halmágyi 2016: 19
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Asztali örömök1
A táplálkozás2 elsősorban biológiai szükséglet. Ennek az igénynek a rendszeres,
elégséges kielégítése az élet alapvető feltétele, amely így a jólét, az elégedettség érzetét
hordozza magában. Sokféle élelmiszer alkalmas az emberi fogyasztásra, és végső soron
az adott természeti környezet, a gazdasági-társadalmi keretek, a rendelkezésre álló
alapanyagok, a konyhatechnika és -technológia, valamint az ezekre visszaható, a termelés/elosztás kereteit megszabó szokások és az egyéni ízlés határozza meg azt, hogy
végül mi kerül az asztalra táplálékként.3 (Az ételmegvonást és az ételt mint büntetést
korábban már röviden bemutattam néprajzi szempontok mentén.4) Az étrend, az
ételsorok napi, heti, évszakhoz kötődő összeállításakor alapvető igény a változatosságra törekvés, de ezzel egy időben hatnak a közösségi normák, szokások is, melyektől
nem lehet eltérni presztízsveszteség nélkül.
Az érzékekre hatva egy-egy étel megjelenése, tálalása, ízvilága önmagában
is az élvezetek forrása. Az energiát adó étel elfogyasztása azonban nem csak a
primer szükségletek kielégítésének szintjén adhat örömöket,5 hanem a táplálkozás szervezeti kereteivel és a kapcsolódó ünnepi és hétköznapi szokások sorával
a közösség összetartozását, a társas kapcsolatok megerősítését is szolgálja az étkezés módja, helyszíne, az étrend, a terítés és az együtt étkezők köre révén. Az
ételek étrendbeli szerepe megjeleníti az adott korban és társadalmi csoportban az
ételhez fűződő érzelmeket is, így például az ünnepek sorában, szokáscselekményekkel is összekapcsolódva hosszabb időtartamig változatlanul szerepelhetnek
a megbecsült fogások; míg ínséges időkben, az alapvető élelmiszereket helyettesí1

2
3

4
5

A tanulmány megjelenését az NKFIH 128925 (A gyermek közétkeztetés társadalmi beágyazottsága. Kérdések és lehetőségek) kutatási alap támogatta.
Kisbán 1977.
Az egyes ételekhez kapcsolódó érzelmeket kevéssé le lehet írni a Paul Ekman-féle (Ekman
2011), kultúráktól független alapérzelem-elmélet alapján az öröm, az undor, a meglepetés
gondolatkörével, ezek sokkal inkább kultúraspecifikus vonásokat mutatnak. Barbara H. Rosenwein nyomán azt mondhatjuk, hogy az értelmezés során tekintettel kell lenni a biológiailag meghatározott valamint a társadalmi, történeti kontextus által behatárolt, érzelmekre,
azok percepcióival és interpretációival együtt. Rosenwein 2015. Lásd még Plamper 2015.
Báti 2010a.
Forgács 2016.
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tő, presztízsokokból elhagyott korábbi elemek kerülnek az asztalra átmentileg. A
táplálkozáskultúra történetében az innovációk beépülése és az étrendből kikopott
ételek története tükrözi a kapcsolódó pozitív és negatív érzelmeket is, a változások
mozgatórugóit, melyek ezen áttéten keresztül válnak a kutatás számára dokumentálhatóvá.6 Az étkezésekhez és az ételekhez kötődő érzéseket, érzelmeket7 tehát
meglehetősen sokféle szempontból kell/lehet megközelíteni a kutatás során.
Az étkezések és a hozzájuk kapcsolódó érzelmek – a forrásadottságok miatt – a
főúri lakomák kapcsán kerültek történeti és a néprajzi vizsgálatok középpontjába.
Az elit konyháján bevett gyakorlatok mintaként szolgáltak az alsóbb társadalmi
rétegek étkezési szokásainak formálódásához, feltárásuk, elemzésük emiatt nagy
jelentőségű a kutatás szempontjából.8 A néprajzi táplálkozáskultúra-kutatás történetében az egyik leginkább preferált szempont az étkezések és az ünnepek kapcsolata, így például elsők között a 19. századi, jelen idejű néprajzi leírások egyike
a palóc lakodalmat és annak fogásait dokumentálta.9 De izgalmas történeti források, az ételek és fogyasztásuk jelentőségét, egy közösség normáinak a megítélését
megvilágító azon szabályozások is, melyek az étkezési szokásokat hatósági rendeletekkel igyekeztek „korlátok között” tartani, így például a böjtös napok étrendje
vagy a céhlakomák során tálalt fogások száma és költségeik esetében.10
Jelen tanulmányomban a közös étkezéseket, az azokban rejlő pozitív érzéseket,
örömöket vagy azok hiányát igyekszem körüljárni két, egymástól nagyon eltérő
példasoron. Először az egyik legnagyobb közösségi ünnep, átmeneti rítus, a lakodalom étkezésének változását tekintem át röviden a 20. század közepétől napjainkig a Borsod megyei Cserépfaluban,11 majd egy budapesti általános iskolai menza
napi működését12 elemzem asztali örömök után kutatva. A lakodalmak esetében
a példák során arra a kérdésre keresem a választ, hogy az étkezések hogyan, mitől
válnak ünnepivé, miben különböznek a hétköznapi formáktól. A gyermekétkeztetés mindennapi gyakorlatát áttekintve fontos, vizsgálandó kérdés volt, hogy miért kapcsolódik ennyi negatív érzés az iskolai menzákhoz. Mindkét bemutatandó
példa alapjául saját néprajzi terepmunkáimat, interjúkat, megfigyeléseket használtam, mert ezek nyomán a lakodalmak mellett az ünnepek és a hétköznapok
6
7
8
9
10
11
12

Lásd például Kisbán 1997.
Az érzelmek definiálásához lásd Stearns – Stearns 1985.
Lásd például Benda 2014, Kuti 2003.
Isvánffy 1894.
Lásd például Kisbán 1994.
Lásd: Báti 1998a, 1998b, 1998c, 2000, 2008, 2010b.
Lásd bővebben: Báti 2014.
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gyakorlatáról; míg a menzák esetében pedig az iskolás gyerekek családi, otthoni
étkezéséről is rendelkezem adatokkal az összehasonlításhoz, a jelenségek értelmező elemzéséhez.

A lakodalmi étkezések és ételek változásai Cserépfaluban
Az ünnep, így a lakodalom is kivételes idő,13 amikor a hétköznapoktól eltérően
viselkedünk; az étkezéseken finomabb alapanyagokból, gazdagon összeállított, a
közösségi normákhoz igazított ételsorok hivatottak az ünnep fényét emelni. A közösen, ünnepélyes keretek között elfogyasztott ételek az összetartozó közösséget
megerősítik.14 Ez egyben reprezentációs alkalom is, amely kifejezi a lakodalmat
rendező család társadalmi helyzetét, presztízsét.15 A közösség elismerését elnyerő
lakodalmakat még évek múlva is emlegetik. „Kiadták-e?” – kérdezik Cserépfaluban a vendégeket, azaz a vendéglátás minden elvárásnak, közösségi normának
megfelelt-e. A lakodalmi étrend viszonylag kötött keretei között ugyanakkor ezzel
ellentétes erőként hat az újításra való törekvés is, amely szintén a vendégek tetszését hivatott elnyerni. Itt jelennek meg először a formai és technikai innovációk is,
például az egyre gyarapodó számú húsételek vagy a sütemények körében a 20. század közepétől. Az ünnepi étrend egyes ételeinek a jelentőségét, szerepét az adja,
hogy nem csak táplálékként vannak jelen, hanem egyes szokás- és hiedelemelemekkel összekapcsolódva a szellemi kultúra egy-egy elemét is képviselik.
A lakodalmi étrend az általam vizsgált korszakban, a 20. század második felében jelentősen átalakult Cserépfaluban a gazdasági, társadalmi és életmódbeli
változások révén, hasonlóan az országos tendenciákhoz.16 A lakodalom menete
egyszerűsödött, elmaradtak például a mágikus elemek, az ünnep időtartama jelentősen rövidült, és ezzel csökkent az ünnepélyes étkezések száma. Az egyes étkezéseken viszont egyre több ételt, egyre több fogást kínáltak.17
13
14

15
16
17

Nyíri 1977., Kotics 2006.
Ezek az étkezések, lakomák a történelem folyamán, kortól függetlenül a Bahtyin által leírt
keretek között az étel elfogyasztásával teremtik meg a hétköznapok fölé emelt pillanat fényét, – az egész éves munka értelmét –, amellyel a lakodalom esetében például szentesítik az
új pár egybekelését, az új közös élet kezdetét. Bahtyin 1982: 347–349.
Lásd még: Jávor 2001.
Áttekintéshez lásd: Sárkány 1983.; Széman 1983.; Bereczki 2007.; Bakó 1987.
Az 1960–70-es évekig, az emlékezettel elérhető múltban ebédet (marhahúslevest, pörköltet
galuskával) és vacsorát (marhahúslevest csigatésztával, főtt húst, káposztás ételt, kalácsot,
tejbekását) tálaltak, éjfélkor pedig tejeskávét és kalácsot. Az 1970-es évektől napjainkig a
marhahúst a disznó- és baromfihús váltotta föl, ezek lettek a legfontosabb alapanyagok. A
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A kalácsok és a sütemények példája érzékelteti azt a változást, amely az ízlés
terén lezajlott, itt érhetjük tetten az ünnephez kapcsolódó preferenciák, érzelmek
módosulását, az újdonságok folyamatos beépülését Cserépfaluban. Az 1960-as
éveket megelőzően, az emlékezettel elérhető múltban minden ünnepi étkezésnek
(nem csak a lakodalomnak) a fénypontjai a nagy, tésztadíszes kalácsok voltak.
Mindenki azon imádkozott, hogy jól sikerüljön, mert a házasszony ügyességét is
ez demonstrálta a közösség felé nyilvánosan, mivel ételajándékként minden meghívott ház többek között ezzel járult hozzá a lakodalom költségeihez. A kalácsok
végig kísérték a lakodalom menetét: ezt kínálták a vendégeknek, amikor megérkeztek, ezt vitték a papnak és a jegyzőnek ajándékba, az utcán a lesőket, a hívatlanokat is megvendégelték vele, továbbá a vacsora zárófogása is ebből került ki. Az
1960-70-es években ez a folyamat megtört. Ez az az évtized, amikor Cserépfaluban, az ország más településeihez hasonlóan a házi kenyérsütést elhagyták, a bolti
kenyérvásárlásra tértek át a háztartások. A kemencéket a kalácssütéshez is egyre
ritkábban fűtötték föl, egyre kevesebben tanulták meg a kelt tészták készítését. A
bolti kínálat ezzel egy időben fokozatosan egyre jobb minőségű lett, sokak számára elérhetővé vált. A női munkába állással párhuzamosan egyre inkább a vásárlásra tértek át nem csak a hétköznapokban, hanem az ünnepi előkészületek során is.
Mindez tükrözi a háztartások lassú anyagi fellendülését az 1970-es évektől. Ennek
a folyamatnak a megítélése azonban jelentős generációs eltérést mutatott a gyűjtés
során. A legidősebb asszonyok, akik még maguk sütöttek kalácsot és kenyeret is,
elégedetlenek voltak a bolti áruk minőségével. De véleményüket az újító szándékú
fiatalok döntése felülírta. A lakodalmi kínálatban így mind nagyobb teret kaptak
a házi készítésű sütemények, de mellettük ott volt például a csokis parány is a
tányéron. A kalácsok központi szerepét pedig a torták vették át. Cserépfaluban
a piskóta torta az Alfölddel összevetve meglehetősen későn, az 1940-es években
nagy létszámú vendégsereg ellátásához a rokonság ételajándékokkal járult hozzá a lakodalmat rendező család kiadásaihoz. Így hordták össze a lakodalom során feldolgozott baromfikat, a csigatésztához a lisztet és a tojást, továbbá a süteményeket, kalácsokat. Az ételsor az
1960-as évektől folyamatosan bővült, új húsos fogások épültek be: a töltött káposzta után
körettel tálalt többféle sültet kínálnak. A kásák teljesen kikoptak mind az ünnepi, mind a
hétköznapi étrendből. Ezek a fogások fokozatosan beépültek ezen évtizedek alatt más ünnepi alkalmak (keresztelő, konfirmálás, ballagás) ételsoraiba is, sőt a vasárnapoknak is állandó
szereplői lettek napjainkra. De ez nem jelent számukra értékvesztést a lakodalom szempontjából. Az éjféli étkezés az, amelynek nincsenek más ünnepi vagy hétköznapi párhuzamai, így
igazán nyitott az újítások tere; itt tűnt fel egy teljesen új ételosztály is, a salátaételek (a franciasaláta, gyümölcssaláta), amelyek egészen az 1990-es évekig ismeretlenek voltak a faluban.
Báti 2008. További példák a lakodalmi menüsor változásához: Kisbán 2001.
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jelent meg. A tanító feleségétől tanulták a receptjét. A későbbiekben egy-két specialista sütötte a lekvárral töltött lakodalmi torták nagy részét, de mellette már a
cukrászdában vásárolt, cukrász által mesteri módon díszitett forma is megjelent.
Ez adta ez utóbbi desszertnek az értékét a közösség szemében, a korábbiakhoz képest új ízeket, díszesebb formát jelenítettek meg. Számon tartották, hogy ki milyen
tortát vitt a lakodalomba, a vendégeknek mennyit szolgáltak fel. A kalácsok, a házi
sütemények, torták a külsőségek miatt hátrébb kerültek a rangsorban.
A házi készítésű sütemények megítélése sokat változott a cukorfogyasztás növekedésével párhuzamosan. Míg korábban a kalácsok mellett különlegességnek
számítottak, addig az 1970–80-as évekre veszítettek presztízsükből a cukrászdából
rendelt változatok, torták mellett. A mai lakodalmakban a házi készítésű sütemények csak a fél-ünnepi helyzetekben jelennek meg, például a lakodalmi ebéden,
egyébként a cukrászdából vásárolt tortáké a főszerep. Ezek közül a legdíszesebb az
úgynevezett menyasszonytorta, amelyet a vacsora végén az új pár együtt vág föl.
Ma ez a torta helyettesíti az egész kenyeret, amely a hagyományos szokásrendben,
az átmeneti rítus során az új élet gazdagságát hivatott szimbolizálni. Napjainkra
viszont az újabb háztartások tárgyi ellátottsága igen magas színvonalú, az alapanyagok, receptek széles köre vált elérhetővé, így a házi sütemények felvehetik
a versenyt a cukrásztermékekkel. Kezdik visszahódítani korábbi szerepüket a
menüsorban. Elsősorban ezeket adják vissza ételajándékként a vendégeknek. Az
értékrend változásának ezen hullámai időben és térben is terjednek: Moldvában
még a cukrászsütemények jelentik a vendéglátás elfogadott szintjét, így az onnan
érkezett vendégek sértőnek találták a házi sütemények kínálatát a cserépi lagziban. A menüsor formálódása egy sok tényező által befolyásolt folyamat, melyet
az egyéni ízlés mellett például a divathullámok befolyásolják, de közös motiváció
minden esetben, hogy a vendégek kedvét keressék, számukra a lehető legbőségesebb vendéglátást biztosítsák. A minták korábban a felső társadalmi rétegek étkezései voltak, mára inkább a vendéglátás kínálata a meghatározó, irányadó a falusi
lakodalmak irányába is.
A lakodalom menetének elemzésekor, összevetve az adott korszak hétköznapi
gyakorlatával szembetűnő, hogy számos esetben olyan megoldásokat találunk a
lagziban, melyeket a mindennapokban már meghaladtak, de mindez az ünnep
fényét nem csorbítja, így például a konyha esetében sem. A nagyszámú vendégsereg ellátására a lakodalmat rendező család konyhája, háztartása nem volt elegendő, ezért az udvaron külön sátrat építettek. A tüzelőberendezések minden vizsgált esetben régies formát képviseltek. Az 1940–50-es években nyílt tűzhelyen,18
18

A lovasszánra kukoricaszárat raktak, letapasztották, azon égtek középen a fadarabok, me-
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cserépfazekakban főtt a húsleves, a káposzta és a tejberizs, miközben ekkoriban
már a háztartások konyháiban a takaréktűzhelyek és zománcos edényeket használtak mindenhol. Az 1960-as évektől változott a lakodalmi konyha felszerelése:
a cserépfazekakat üstök és üstházak, tehát zárt tüzelők váltották fel, melyeket a
rokonság adott kölcsön. 2000-ben a faluba bevezették a vezetékes gázt, ezért szinte
minden háztartásban le kellett a palackos gázról üzemeltetett készüléket cserélni.
Az így használatból kivont gáztűzhelyek új szerepet kaptak, lakodalmi konyhákba
átkerülve háttérbe szorították a fatüzelésű takaréktűzhelyeket, üstöket. Fölöslegessé vált a konyha polka19 tisztség is, aki addig a tüzeket tartotta szemmel. A faluban
néhány helyen még működő nagy kemencék helyett egy kisebb, könnyebben felfűthető mobil kemence használata vált általánossá. A vendégek ellátására tehát a
rokonság körében elérhető eszközöket kérik kölcsön, melyek a konyhatechnológia
korábbi szintjét képviselik a hétköznap használt formákhoz képest. De ezt a faluközösségen belül nem élik meg presztízsveszteségként.
A tüzelőberendezésekhez hasonló folyamat játszódott le a terítékek esetében
is. 1941-ben még teljesen elfogadott volt a közös tálból evés (alumínium- vagy
fakanállal), és ha az asztalhoz nem fértek, akkor akár a hordók tetejéről is. Míg
a hétköznapokban már csak egy-egy tészta, kásaételhez tálaltak így közös tálat,
egyébként mindenki saját tányérból evett. Poharakat, villát, szalvétát, terítőt egyáltalán nem használtak. Több évtized múlva is felemlegették azt a lakodalmat,
amikor először terítettek tányért minden vendégnek. A rokonság adta össze őket
úgy, hogy még a konyhák falán lévő dísztányérokat is leszedték. A polgári étkezési kultúra csak nagyon lassan honosodott meg. A legnagyobb közösségi ünnep,
a lakodalom vendéglátásának szintje a tárgyak tekintetében egyszerűbb formát
jelentett a többi ünneppel és a hétköznapokkal összevetve. Az 1980-as évektől viszont – elsősorban esztétikai okokból, törekedve az egységes megjelenésre – már
kölcsönzőből bérlik a tálakat, a tányérokat, evőeszközöket, asztalokat, padokat. Az
asztalra nylonterítőt, színes papírszalvétát terítenek.
A rendszerváltás után a lakodalom helyszíne a családi háztól egyre távolodik:
vagy az iskola tornatermében, vagy a közeli városok éttermeiben ülik meg a lakodalmat. Ebben az esetben már sem a főzést, sem a tálalást nem kell a családoknak
megszervezniük. Az endogámiával szakító fiatalok kapcsolati hálójának kinyílá-

19

lyek körül sorakoztak a cserépfazekak.
Férfi tisztségviselő, akinek a feladata a lakodalmi konyhán a fatüzelésű tüzelőberendezések,
például üstházak működtetése a főzés és a mosogatás ideje alatt. A szakácsokhoz hasonlóan
ő is a rokonságból fölkért segítő, aki a munkájáért az 1960-as évekig kendőt, a későbbiekben
inget kapott fizetségként. Bővebben lásd: Báti 1998b.; 2008.
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sával a vendégsereg mind nagyobb köre nem falubeli, így ők nem vesznek részt az
előkészületekben, segítségükre nem tudnának kölcsönösen számítani, másrészt
előttük már nem merik felvállalni a korábbi gyakorlatok most már régiesnek ható
rendjét. Így nagy váltással elhagyták a korábbi gyakorlatot, és a városi, polgári
mintákhoz igyekeznek igazodni. Pénzzel váltják meg a segítségnyújtást, az arra
fordított időt. Az étrend viszont nem változott, megőrizte szokásszerű jellegét.
Ezen változások megítélése azonban generációnként nagyon eltérő, megosztja a
közösséget. A lakodalmi szokások régebbi rendje például a ballagások lebonyolításában még tetten érhetőek, a közösség igényének megfelelően.
A lakodalom menetében az ünnepi tartalmak lassan kiüresedtek az elmúlt évtizedekben, az átmeneti rítus jellege elhalványult, a formák viszont sokszínűek,
változatossá, összetetté váltak. A társadalmi különbségek nem a vendéglátás módjában, nem a státuszmutató, szimbolikus ételfogyasztásban, hanem a meghívott
vendégek számában érhető tetten. Kiemelt szerepe lett az időnek és a pénznek.
A reprezentatív alapanyagok széles körét és a rokoni segítségnyújtás kiváltó szolgáltatásokat is pénzért veszik meg. A fiatalok számára már nem feltétlenül a helyi
közösség a meghatározó, identitásformáló közeg. Igyekeznek kivonni magukat
a falu ellenőrzése alól, például az éttermi lakodalomban már nincsenek hívatlan
vendégek, lesők. Mindez azt jelzi, hogy az étkezéseken keresztül is jól látható a
lakodalom funkcióinak a változása a közösség életén belül.

Egy budapesti általános iskola menzájának mindennapjai
A közös étkezések hétköznapi formája többnyire a munkához kapcsolódik.20
Példaként itt egy általam vizsgált iskolai menza működéséről szólok az étkezésekre
és a gyermekek kapcsolódó érzéseire fókuszálva.21 Terepmunkám során az első re20

21

A munkahelyi étkezések kérdését a néprajzi táplálkozáskultúra kutatás kevéssé vizsgálta
eddig. Inkább csak egy-egy foglalkozási csoport életmódjának leírása során találkozhatunk
a táplálkozás speciális megoldásaival otthonuktól távol. Így például a summások esetében
lásd Katona 1958.; Sárközi 1965. A gyári munkások étkezéséről lásd Paládi-Kovács 2007.;
Várkonyi-Nickel 2017.
Ez az első néprajzi menza vizsgálat, ezért a megközelítés módját részletesebben bemutatom.
A kutatás helyszínéül egy budapesti óvodát és általános iskolát választottam szakértői mintavételként, melyeket ugyanaz a szolgáltató lát el, és a beiskolázási körzetük is egybe esik. A
terepmunka első szakaszát 2013 tavaszán végeztem, majd az intézményekben a felméréseket
és a résztvevő megfigyelést 2014 májusában megismételtem. A jelenre vonatkozó megállapítások ezt a két évet fedik le. Ez az időszak fontos változásokat hozott a menzák működése
szempontjából: az oktatási intézmény fenntartója megváltozott, az önkormányzat helyett az
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akciók kivétel nélkül negatív érzelmek voltak mind a felnőttek, mind a gyermekek
körében, a menzáról beszélgetve. Szinte mindenki a szagokat említette erre első
indokként az interjúkban. Mi váltja ki ezeket az érzéseket? Miért lépnek ki olyan
sokan a rendszerből? Miért keletkezik olyan sok hulladék? Ezekre a kérdésekre
kerestem a választ a kutatásomban.
A gyermekétkeztetés rendszere mint szociális szolgáltatás a női munkába állással párhuzamosan épült ki Magyarországon 1949 után.22 Az otthoni étkezések sorát csak kiegészíti, de nem helyettesíti a közétkeztetés. Sok szempontonból viszont
mintaadóvá vált a hétköznapokban, hozzájárult például a főzelékek és húspótló
ételek elterjedéséhez.23 A közös étkezés menzabeli normáinak a kialakítása viszont

22

23

állam vette át őket; az étkeztetésre vonatkozó tisztifőorvosi ajánlások helyett pedig egy kötelező érvényű, a közétkeztetés egészét érintő, táplálkozás-egészségügyi előírásokat tartalmazó minisztériumi rendeletet hoztak 2014. áprilisban (7/2014. /IV. 30./ EMMI rendelet). A
felmérés első éve még az átmenet előtti állapotokat rögzíti, míg a második évben a rendelet
bevezetésének első lépései is megkezdődtek bevezetése is megkezdődött a tervek szerint.
A téma összetettsége miatt többféle forrást használtam. A legtöbb információhoz a részben
irányított interjúk révén jutottam. Interjút készítettem a következő személyekkel: a választott óvoda vezetőjével és két óvodapedagógussal; a választott iskola igazgatónőjével, két tanítónőjével, az iskolai konyha személyzetével, a büfé tulajdonosával; a közétkeztetési szolgáltató cég helyi menedzserével, a konyha séfjével és élelmezésvezetőjével; az OÉTI (Országos
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet) főosztályvezetőjével; két másik gyermekétkezési cég mesterséfjével és vezetőjével; egy független szakáccsal; 9 olyan családdal, akik önként vállalkoztak a feladatra, és akik az érintett óvodával, iskolával is kapcsolatban álltak.
A fogyasztói oldal véleményének a megragadásához kérdőíves vizsgálatot végeztem a kiválasztott iskolában. A tanulók körében kitöltött kérdőív elsősorban az egyéni ízlést, választásokat igyekezett feltárni, míg a szülői kérdőív válaszlehetőségei a családi háttérre is kitértek. A vizsgálati eredmények sok szubjektív elemet tartalmaztak, ugyanakkor a fogyasztási
szokások tendenciáit is érzékeltették. A reprezentatív mintába a tanulók 20%-át, 89 és 94 főt
vontam be, alsó és felső tagozatból egyaránt 2-2 teljes osztályt. A gyermekek véleményeit
kiegészítik, pontosítják, árnyalják a hasonló arányban kitöltött szülői kérdőívek is. A számszerűsített adatok mellett a résztvevő megfigyelés során tapasztaltak és az adatközlőim szavai nyomán végig követhetjük az egyes étkezések menetét. Az eddigi menzavizsgálatokban
is szerepeltek olyan megállapítások, melyek a gyerekek fogyasztási szokásaira vonatkoztak,
de az egyéni ízlés, a preferenciák, vélemények nem kerültek középpontba; sőt az adatközlőim
közül többen úgy vélték: „azzal nem kell foglalkozni”. Pedig a hosszú távon is fenntartható
eredmények, a tudatos fogyasztóvá válás ezen is múlhat. Bővebben lásd: Báti 2014, 2018.
Korábban csak egyes gyárak, illetve az I. világháború alatt felállított népkonyhák kínáltak
nagyobb mennyiségben főtt ételt a rászorulóknak. A kérdéshez lásd: Umbrai 2017.
A közétkeztetésben kínált ételsorok a konyhai személyzet tudása révén részben a lokális recepteket használta, de ennél meghatározóbb, jellegadó volt a Venesz József – Turós Emil:
Egységes vendéglátó receptkönyv és konyhatechnológia című könyve (Venesz ‒ Turós 1961),
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mind a mai napig erős kihívást jelent, mert itt igazán érvényes a mondás: „ahány
ház, annyi szokás.” Nehéz ugyanis közös, általánosan elfogadható normarendet
kialakítani a gyerekek eltérő családi háttere miatt. Ebben az esetben nem egy belső
fejlődésről beszélhetünk, hanem intézményi szinten, a pedagógusok által megszabott keretekről.
A vizsgálatba bevont iskolában az elégedetlenség fejeződik ki abban, hogy sokan, a gyerekek több mint 50%-a ötödikben, 85%-a hetediktől fölfelé már nem
étkezik a menzán, amikor már nem kötelező.24 Ők inkább a késői otthoni ebédet
vagy a hideg szendvicset választják helyette. Akik pedig az iskolában ebédelnek,
és elégedetlenek az étellel és/vagy a menza működésével, azok részéről a tiltakozás
módja az, hogy nem fogyasztják el a kínált ételt. Ez a gyakorlat, a jelentős mennyiségű ételhulladék még azokban a körzetekben is súlyos anyagi veszteségeket okoz
a szakmai mérések eredményei szerint,25 ahol egyébként a családok anyagi háttere
miatt a gyerekek valójában rászorulnának a közétkeztetés kínálta főtt ételre. Tehát
nem elsősorban az anyagi helyzet alapján dől el, hogy ki szereti a menzát, és ki
nem étkezik ott szívesen. Sokkal inkább az idő, a hely, a tálalás, az étkezés menete
a döntő.26
A közétkeztetés rendszerével a bölcsödében, óvodában találkoznak először a
gyerekek. Itt a nevelési program keretén belül az étkezési normák elsajátítására,
a szocializációnak erre a fontos elemére is figyelmet fordítanak, átvállalva a családoktól ezt a feladatot. A vizsgált óvodában pozitív visszajelzés az, ha a gyermek
otthon is kezdeményezi az étkezés kereteinek ezen gyakorlatához való igazítását,
de ha nem kap megerősítést a szülőktől, akkor ez óvodai törekvés önmagában
kevés. A nagyobb gyerekek naposként már részt vesznek a terítésben, tálalásban.
Megismerik a kés, villa használatát. Az általam vizsgált intézményekben textil terítőt, üvegpoharak, szalvéta, vizes kancsó is a teríték része volt, a bútorok a gyerekek termetéhez igazodtak. Komplex nevelési program keretében igyekeztek a
gyerekekkel megismertetni például azokat a zöldségeket is, amelyek egyébként az
étrendben kevéssé népszerűek. Saját kiskertjükben termesztették együtt, és ezek
után mind nyersen, mind főzve szívesebben fogyasztották őket. Ezt a vonalat kö-

24
25
26

amely mind a receptúrákat, mind a konyhai eljárásokat egységesítette. Ennek eredményeként eltűntek jórészt a helyi vonások a közétkeztetésben, bizonyos ételek pedig – máig meghatározó módon – a menzához kötődtek sajátos ízvilággal, például a paradicsomleves vagy a
rizseshús.
Az iskola összlétszáma 472 fő, ebből menzán étkezik 356 fő (243 alsós, 113 felsős).
Bényi 2014.
Lásd például Haden 2006.
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vetve mód lenne arra, hogy dönteni, választani képes, tudatos fogyasztóvá váljanak a gyerekek, ahogy erre svéd és hazai példa is volt.27
A kutatásba bevont iskolába bekerülve néhány hét alatt ez a kedvezően indult
folyamat érvényét veszti. A bútorok felnőtt méretűek, ezért például nem tudnak
maguknak ételt szedni, mert nem érik fel az asztalt. Textilterítő helyett viaszos vászon, üveg helyett műanyagpohár a teríték, melyekből árad a használatból eredő,
jellegzetes „menzaszag”. Az alsósok körében még működik a naposok rendszere,
az ebédhez megterítenek. Szalvéta viszont csak akkor kerül az asztalra, ha a szülők
küldenek be az osztálynak, a szolgáltató ugyanis ezt nem biztosítja. Felső tagozatra azonban már csak az önkiszolgálás marad, nincs szalvéta, és nem feltétlenül
használnak minden evőeszközt, mert azért még külön el kellene menni.
A menzai étkezés formai keretei: helyszíne, időpontja, az ülésrend stb. sok
esetben akadálya az örömmel megélt közös táplálkozásnak. Mindez az iskola napi
működésébe épül be, annak rendelődik alá. Az étkezés helyszíne a tanterem és
az ebédlő. Az időpontját a tanítási órák rendje szabja meg. Azok szerencsések,
akiknek az utolsó órájuk után van az ebéd, de mind az alsósok, mind a felsősök
esetében a többségnek az étkezés után még folytatódik a tanítás. Az étkezéseket
egy-egy osztály a beosztás szerinti rendben együtt kezdi és együtt is fejezi be, egy
perccel sem időzve ott többet, mert már ott sorakoznak a következő csoportok. A
vizsgált kisméretű ebédlőben az ebédeltetés csak így oldható meg. 20 perce van
mindenkinek: az alsósok a tanterem előtt sorakoznak, kezet mosnak, levonulnak
az ebédlőbe szigorú csendben (!), a naposok által megterített asztalnál kiszedik a
levest, megeszik, majd a piszkos tányérokkal a konyhapulthoz sorakoznak, leteszik a mosogatóhoz, majd újabb sorban állás a második fogásért, és végül, ha azt
is megették, akkor sorban állás a közös kivonuláshoz. Evés közben a pedagógusok
nem engedik beszélgetni a gyerekeket, ami állandó konfliktusforrás, mert akkor
nem tudják időre megenni az ételt, és éhesek maradnak. Ezek után a naposok letörlik az asztalt, és ha kell, akkor fel is pakolják a székeket az asztalra. Mire a felső
tagozatosak leülnek enni, addigra a konyhásnénik irtózatos csörömpöléssel már
mosogatnak, illetve az asztalok körül már kezdenek takarítani. A hangulat közel
sem családias.
A menzához kapcsolódó vizsgált családok körében sokszor csak a vacsora a
közös étkezés, de előfordult az is, hogy a hét folyamán csak a hévégi déli étkezéseken ül le együtt a család az asztalhoz. Így az étkezés mind formai, mind tartalmi szempontból széteső képet mutat, például sok gyerek egyedül, a tévé előtt,

27

Bővebben lásd: Báti 2014, 2018.
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fotelban eszik. Ezzel ellentétben a menza szokásrendje kevéssé vonzó, meglehetősen korlátozó jellegűnek tűnhet számukra.
Sok hulladék keletkezik a menzán a levesekből, de ennek a magyarázata túlmutat az iskola keretein.28 A családok hétköznapi étrendjében a kérdőíves felmérésem nyomán alig szerepel leves, hétvégén is csak az 50%-uknál. Így a gyerekek
nem tartják kívánatosnak a menzán mindennap tálalt, a személyzet által szinte
– például a „Csak egy kanállal, legalább kóstold meg!” buzdítással – erőltetett
levest:29 A rendszert kijátszva, csak annyit szednek, hogy a tányérjukat összekenjék, és már viszik is a mosogatóba. A nagyobbak el sem viszik a pultról a leveses
tányérokat, mert a forró levessel nem is tudnának időben végezni. A friss gyümölcsök, saláták alternatívái lehetnének a túlfőtt, túlsózott leveseknek, ahogy erre
Nyugat-Európában sok példa van. 30 Különösen jól működik ott, ahol a gyerekek
is bekapcsolódnak az ételkészítésbe, főzni is tanulnak az iskolában saját maguk és
társaik örömére.
Az iskolai menzákkal ellentétben a büfé és italautomaták viszont nagy népszerűségnek örvendenek a kutatás helyszínén. A kínálatot a hatóságok igyekeznek ugyan szabályozni, de itt alapvetően a fizetőképes kereslet a döntő tényező.
A kulcs pedig a választás lehetősége. Míg a menzákon az étlapot dietetikus állítja
össze, elsősorban az anyagi kereteket és az egészségügyi előírásokat szem előtt
tartva, addig a büfékben passzivitás helyett maguk a gyerekek dönthetnek aktívan.
Az iskolán kívül is nagyon népszerű fast foodokat, junk foodokat keresik elsősorban, annak ellenére, hogy egy szelet pizza gyakran annyiba kerül, mint egy kétfogásos ebéd a menzán.
Az étkezés helyszínének státus-értéke van. A büfében vásárlás egyben presztízs
is, kifejezi a csoporton belüli helyzetet is. A közösségi térben való ételfogyasztás
a többiek felé az anyagi jólétet, a különlegességet kommunikálja. Nincs azonban
ülőhely, ahol elfogyaszthatnák az ételt, ahogy kézmosásra alkalmas csap sem a közelben. Így a büfé sok tekintetben ellentéte a kötött keretek között működő menzának. Alkalmas helyszíne a kamaszok tiltakozásának, melyhez a szülők jelentős
összegekkel járulnak hozzá. A büfében vásárlás egy-egy osztályközösségben szinte divattá tud válni. Akik ebből kénytelenek kimaradni, különösen ha a menzán
étkeznek helyette, azok hátrányos megkülönböztetésként élik meg ezt a helyzetet.

28
29
30

Bényi 2013, 2014.
A leves táplálkozáskultúrában betöltött szerepéről: Kisbán 2009a, 2009b, 2010.
Arnaiz 2009.; Barbro 2009.; Kalafa 2011.
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A büfé egyben lehetőséget jelent a felnőttektől független közösségi életre, a
kötetlen beszélgetések kibontakozására is.31 Ebben rejlik a legnagyobb vonzereje.
Sokan csak azért vesznek egy-egy üdítőt alkalmanként, akár az automatából is,
hogy az élelmiszervásárlók körébe bekerülve a csoportösszetartozás, a közös étkezés élményét megéljék. Ez az érzés a magyarázata annak is, hogy vannak, akik az
otthonról ebédre hozott szendvicsükkel az egyébként lenézett menzára elkísérik a
menzás társukat, hogy ott együtt egyenek.

Összegzésként
Mind a lakodalmak, mind a menzák esetében – bár a két példa igen távol egymástól – azt mondhatjuk, hogy az étkezések formai elemei kikerültek a családi, a közösségi ellenőrzés keretei alól, helyette vendéglátóipari szolgáltatók, egészségügyi
hatóságok igyekeznek ennek kereteket szabni. A sikeres működéshez, az élvezetes
közös étkezések hétköznapi vagy ünnepi megvalósulásához azonban hozzátartoznak a közösségi integrációs, szocializációs, identitást formáló funkciók is. Ha ezek
csorbulnak, ha nem kapnak elég figyelmet, akkor pusztán az ételek fogyasztása
– ha még oly egészséges, vagy drága is, mint azt előírják – nem elégítheti ki az
emberi szükségletek széles körét, nem ad valódi elégedettséget, valódi asztali örömöt. Ezen a ponton kapcsolódhat be a táplálkozáskultúra-kutató a folyamatokba.
Interdiszciplináris kutatást szerveztünk ‒ a fent bemutatott előzetes eredményekre
építve ‒, melynek keretében néprajzkutatók és dietetikusok együtt tárják föl és
elemzik, értelmezik a közétkeztetés működését egy széleskörű felmérés keretében
2018–2020 között.32 A cél többek között az, hogy sokféle példa föltárása, dokumentálása nyomán a változásokat előmozdítsuk, valamint hogy a fogyasztói oldal
igényi is meghatározó tényezőként beépüljenek a döntési folyamatba lokális és
országos szinten a gyermek közétkeztetés rendszerébe.

31
32

Lásd például Sylow 2005.
Az NKFIH által támogatott kutatás, lásd 1. jegyzet.
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Bódán Zsolt

Öngyilkosság – kultúra – érzelmek
A szuicidumhoz kapcsolódó attitűd és érzelmek kulturális
meghatározottsága
A 20. század folyamán a történetírás alapvető változásokon ment keresztül. A történelem politikatörténeti szemléletének egyeduralma fokozatosan megingott és új
megközelítési módok nyertek létjogosultságot: előbb a társadalom- és mentalitástörténet, majd a 20. század második felében párhuzamosan kibontakozó mikrotörténelem és történeti antropológia illetve életmódtörténet az egyszerű, hétköznapi emberek világát is a történeti kutatások látóterébe helyezte.1 Olyan új témák
felé fordult a történészek érdeklődése, mint a gyermekkor, a szerelem-szexualitás,
halál vagy éppen az emberi érzelmek. Ez utóbbihoz kapcsolódóan bontakozott ki
és önállósult az 1980-as évektől fokozatosan az érzelemtörténet, mint napjaink
történetírásnak egyik legújabb irányzata.2
Az érzelemtörténet újszerűsége és frissessége még kiforratlan és egyben sokszínű elmélettel és módszertannal párosul. Alapvetésének tekinthető az a gondolat, hogy az érzelmek alapjaiban befolyásolják az ember viselkedését és ezáltal az
emberiség történelmét, illetve ehhez kapcsolódóan az, hogy az érzelmek történeti
szempontból kutathatók – „kutatásra érdemesek”. A számos lehetséges megközelítési mód közül itt most csak hármat emelnénk ki. Az első egy adott történelmi
korszak érzelmi képének – érzelmi lenyomatának vizsgálata, vagyis a nagy történelmi események hatása az emberi érzelmekre. A második az érzelmek történelemformáló erejének vizsgálata, ennek kapcsán az érzelmek manipulációja, mint
a hatalomgyakorlás eszköze (pl. félelemkeltés, bűnbakképzés). A harmadik pedig
1

2

Az történetírásban lezajló 20. századi változásokról és az új irányzatokról összefoglalóan ld.
Bódy – Ö. Kovács (szerk.) 2006.
Az érzelemtörténet első kézikönyve csak néhány éve, 2012-ben jelent meg: Plamper 2012,
ismertetése magyarul: Eperjesi 2013. Hazánkban is az elmúlt években jelentkezett először
ez az irányzat: a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2017-ben rendezett konferenciát az érzelemtörténethez kapcsolódóan (a konferenciáról beszámolót ld.: Kovács –
Lászlófi), miközben az első ilyen szemléletű tanulmányok is megszülettek. Csak néhány példa ezek közül: Cieger 2018; Erős 2017; Sajó 2009.
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az érzelmek történeti változásának vizsgálata, az érzelmek és kultúra kapcsolata:
vagyis az, hogy egy adott történelmi és kulturális közegben egy-egy érzelem milyen jelentéssel bír, illetve ez hogyan változik-változhat az egyes történelmi korokban. Megfordítva e kérdést egy bizonyos emberi cseleket milyen reakciókat ezen
belül milyen érzelmeket válthat ki az adott korban és szocio-kulturális közegben.
Ez utóbbi megközelítési módhoz kapcsolódva, de kifejezetten néprajzi-antropológiai szempontok előtérbe helyezésével, a továbbiakban a tanulmány azzal
foglalkozik, hogy az öngyilkossághoz kapcsolódó attitűd3 hogyan változott az
egyes történelmi korszakokban és kultúrákban, az első részben az öngyilkossághoz való viszonyulás kulturális sokszínűségét mutatva be vázlatosan a természeti
népek körében, illetve a nyugati, valamint a közel- és távol kelet világában, míg
a második részben ezen példák alapján foglalkozva az öngyilkosságok kulturális
meghatározottságának kérdésével.

1. Példák az öngyilkosság kulturális meghatározottságára.
Természeti népek, törzsi, nemzetségi társadalmak
A természeti népek, törzsi, nemzetségi társadalmak körében kérdésünk kapcsán
igazi sokszínűségre találunk példát.4 Az öngyilkosságok számos értelmezése, a
megengedő hozzáállástól az elítélő álláspontig terjedő nézetek sora egyaránt megtalálható. Ruth Benedict például az öngyilkosságok végletes megítéléséről számolt
be: van, ahol könnyen veszik, van, ahol bölcs cselekedetnek tekintik, máshol elképzelhetetlen és hihetetlen, sőt van, ahol az említését is nevetve fogadják.5 Míg
Arnold Van Gennep (R. Lasch nyomán) az öngyilkosok túlvilági sorsára vonat3

4

5

A szuicidum mind annak elkövetője, mind a környezete számára egy sajátos jelentéssel bíró,
az önpusztító tetthez kapcsolódó kognitív és emocionális elemeket magába foglaló cselekedet, mely az adott történeti-kulturális miliő révén meghatározott attitűd által ragadható
meg leginkább. Ebben az értelemben az öngyilkossághoz való attitűd nem más, mint egy
alapvető beállítódás, sajátos viszony, mely az attitűd tárgyához kapcsolódó mentális elemekből és az általuk meghatározott viselkedésből tevődik össze. A mentális part lefedi az attitűd
tárgyára vonatkozó kognitív és affektív szférát, vagyis a hozzá kapcsolódó ismeretek és érzelmek körét. Az attitűd ezek alapján tehát hármas meghatározottságú, az ismeretek, érzelmek és viselkedés által. Az attitűd fogalmáról általában ld.: Csepeli 1997: 220–232.
Steinmetz már 1894-ben, a kérdés első antropológiai összefoglalásakor, negyvenöt különböző példát ismertetett a természeti népek köréből az addig megjelent antropológiai irodalom kapcsán, és azon kesergett, hogy ez a fontos téma nem kap kellő figyelmet az antropológusok részéről. Steinmetz 1894.
Benedict 1935: 46.
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kozó elképzelések alapján négy kategóriát állított fel: (1) vannak olyan kultúrák
ahol természetes cselekedetnek tekintik az önkezű halált s ennek megfelelően a
túlvilági sors sem különbözik, (2) van ahol túlvilági jutalom vár az ilyen tettet
elkövetőkre, (3) van ahol az öngyilkosok soha nem egyesülhetnek a többi halottal
és örök bolyongásra vannak ítélve az élők és holtak világának határán és (4) végezetül van, ahol büntetésben részesülnek a túlvilágon.6 Az addig felgyülemlett
etnográfiai adatokat összefoglalva Wisse 1933-ban úgy találta, hogy mind a megengedő, mind az elítélő magatartásra számos példát találhatunk a természeti népek körében. Szerinte ezek között nagyobb számban vannak azok a kultúrák, ahol
az öngyilkosság tabuja nem ismeretes, szemben azokkal, ahol a tabu él, s komoly
szankciókat von maga után az önpusztító tett.7
Raymond Firth egy kevesebb, mint 2000 főt számláló polinéziai közösség, Tipokia szigetlakóinak öngyilkossági gyakorlatáról készített mintaszerű elemzést. A
szigeten az öngyilkosságok három hagyományos formája ismert, a nyílt tengerre
való kiúszás (kizárólag nőknél) vagy kievezés kenuval (férfiaknál), és az önakasztás (vegyesen mindkét nemnél). Az alapvető attitűd a tett irányában enyhe ros�szallással jellemezhető, melyben nagyobb hangsúly jut a sajnálkozásnak, mint az
iszonyatnak vagy ítéletnek. Ez a rosszallás is elsősorban az akasztással szemben
nyilvánul meg s alapja az a hiedelem, mely szerint az istenek nem szeretik ezt a halálnemet, mert így nincs idejük a felkészülésre, s emiatt a halott lelkét nem tudják
az őt megillető helyre szállítani, s annak ezért bolyongania kell egészen addig, míg
az ősök lelkei rá nem találnak s magukhoz nem veszik. A másik két halálnemet
ezzel szemben „nagyszerű, édes” halálnak tekintik, mely esetén a lélek egyenesen
az ősök közé kerül. Az öngyilkosság leggyakoribb indokai: a közeli hozzátartozó
elvesztése felett érzett fájdalom, súlyos betegség, öregség, szégyen egy elkövetett
tett miatt vagy családi viszály. Ez utóbbi sajátos formája a szülői hatalom elleni
lázadás. A fiatal fiuk gyakran választják megoldásként a tengerre való kievezést
az apjukkal való konfliktus után. A fiatalok ilyen öngyilkossági kísérletei azonban részei az elfogadott tipokiai normáknak s segítenek enyhíteni a szülői szigort
azáltal, hogy a szülők félik azokat. Általánosságban fogalmazva megállapítható,
hogy az öngyilkossági kísérletek gyakran jelennek meg bizonyos élethelyzetekben, mint a hagyományok által elismert megoldási minták. Látnunk kell azonban,
hogy a halálozás esélye ezeknél a kísérleteknél egy az elkövető által kontrollálható skálán mozog mikor a tengerre való kiúszás vagy kievezés eseteit vizsgáljuk.
Mindkettőnél a felfedezést követően ugyanis mentőakció indul, s attól függően,
6
7

Gennep: 1960: 161.
Wisse 1933. Idézi Murray 2000: 534.
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hogy az önpusztító szándék mennyire volt erős (pl. milyen irányban indult az öngyilkos jelölt, vitt-e magával bármilyen felszerelést a kenuban) még lehet esély a
megmentésre. Érdekes vonás, hogy a megmentett ember általában megdicsőülve,
társadalmi státusz tekintetében megerősödve kerül ki az eseményekből, ami gyakran jelent csábítóerőt a közösség tagjainak számára. Az öngyilkossági kísérletek
eszközként való használata ilyen formában természetesen hatalmas, halálos kockázatot jelent. Firth szerint azonban éppen ez a kockázatvállalási hajlam adja a
szigetlakók kultúrájának sajátosságát.8
Más jellegű példával szolgálnak Malinowski az Új-Guineához közeli Trobriand-szigeteken végzett kutatásai. Leírásai szerint ugyanis itt az öngyilkosságnak
sajátos jogi színezete volt. Az igazságszolgáltatás egy elfogadott formájának tekintették, melyben az elkövető élete eldobása által egyrészt kiutat nyert szorult helyzetéből, másrészt rehabilitációt a közösségtől. Az elkövetés hagyományos módját
a pálmafáról való leugrás, valamint a mérgezés jelentették. A háttérben mindig
valamilyen vétség (gyakran a nemzetségi incestus tabu megsértése) állt, melyet
a vétkes egyrészt igyekezett jóvátenni halálával, másfelől viszont tiltakozott azok
ellen, akik vétkét nyilvánosságra hozták s ezáltal őt teljesen kilátástalan helyzetbe
kényszerítették. A megvádolt személy felmászott egy magas pálmára, ahonnan beszédet intézett vádlói ellen, elnézést kért családjától s halálának megbosszulására
biztatta őket, majd a mélybe vettette magát. Ezekben az esetekben természetesen
szó sincs az önpusztító tett társadalmi elítéléséről, netán annak negatív túlvilági
következményeiről, vagy a temetési szertartás megváltozásáról.9
Érdemes külön szólnunk az afrikai törzsek kapcsán gyakran emlegetett
ún. sámsoni típusú öngyilkosságokról. Ezek lényege a Malinowski által feltárt
példához valamelyest hasonlóan az, hogy az elkövető a saját életéről való lemondás
által szerez magának menekülést egy szorult helyzetből, s egyúttal bosszút azon,
akit a kiváltó konfliktusban leginkább vétkesnek tekint. A bosszú alapulhat
túlvilági vagy társadalmi megtorláson. Előbbi azon a hiedelmen nyugszik, hogy
az öngyilkos lelke a halál után hatalmas erejű, rosszindulatú szellemé alakul s
ekképpen tud elégtételt venni ellenségén. Utóbbinál pedig a hagyományok által
szentesített társadalmi erők kényszerítik az öngyilkos által halála előtt nyilvánosan
megnevezett ellenséget vagy saját életének eldobására, vagy gyakoribb esetként
valamilyen kártérítés fizetésére. Ezekben az esetekben az öngyilkosság tehát mint
a bosszú sajátos eszköze kerül alkalmazásra olyan helyzetekben, melyeknek a feloldása másként nem lehetséges. Érdekes, hogy bennük a tett túlvilági következ8
9

Firth 1971.
Malinowski 1972.

84

_Hajnal István Kör kötet_.indd 84

2019. 06. 12. 15:14:20

Öngyilkosság – kultúra – érzelmek

ményei nem mint elrettentő, hanem éppen ellenkezőleg, mint motiváló tényezők
kapnak szerepet.10
Az eddigiekkel szemben az Uganda területén élő gisuk az öngyilkosságot elítélendő, különösen rettenetes és gonosz dolognak tartják. Ha valaki eldobja magától
az életet, az mind saját maga, mind a közösség szempontjából ártalmas. A gisu
hit szerint lelkéből a túlvilágon nyugodni nem tudó gonosz szellem lesz, mely
különösen veszélyes az élők világára. Éppen azért a falu lakói mindent igyekeznek
elkövetni, hogy a gonoszt távol tartsák a közösségtől. Rituális szertartásokkal engesztelik ki az öngyilkos lelkét, illetve tisztítják meg a környezetet, ahol a haláleset
történt. Az öngyilkos kunyhóját lerombolják, ha a halál akasztás útján történt,
a fát kivágják és elégetik, bikát vagy bárányt áldoznak a tisztulási szertartáson.
Az elhunyt nem részesülhet a szokásos temetési procedúrában, nem szólhatnak a
dobok, koponyáját nem rakhatják a család halottjainak koponyái mellé. Korábban
tetemét a bokrok közé dobták, olyan helyre, ahol soha nem jár senki. Nem szabad
gyereket elnevezni az öngyilkos után. Általában véve az emlékét is igyekeznek
minél hamarabb kitörölni annak, aki ilyen nagy bajt hozott a közösségre. Az öngyilkos testét közeli rokonok nem érinthetik, mivel úgy tartják, hogy az fertőző
lehet, az ugyanazon leszármazási ághoz tartozók különösen veszélyeztetettek, s
hajlamosak arra, hogy a gonosz lélek miatt ők is hasonló tettet kövessenek el. Ezt
azért is gondolják így, mivel hitük szerint az öngyilkosságban az ún. litima, vagyis
az indulat különösen nagy szerepet játszik, s erre mint az egész leszármazási ágra
jellemző állandó tulajdonságra tekintenek. Bár nem hiszik, hogy az öngyilkosság
öröklődő lenne, de úgy tartják, hogy vannak családok, akik a litimájuk miatt különösen hajlamosak az önkezű halálra. Emellett az ősöknek jut döntő szerep, ugyanis a gisuk szerint ők azok, akik arra késztetik az embert, hogy végezzen magával.
Ezt kétféle módon tehetik: egyrészt szégyenérzetet ébreszthetnek az áldozatban
valamilyen tett miatt, másrészt konfliktusba keverhetik a közeli rokonsággal. Az
öngyilkosságot gyakran a haragvó ősök bosszújának tekintik, ilyenkor a kiengesztelésükre áldozatot kell bemutatni.11
Egy másik afrikai nép, a Nyoro is a gisukhoz hasonló nézeteket vall. Úgy tartják, ha valaki megöli magát, azzal nagyon komoly veszélyt hoz a közösségre, amit
annak mindenképpen el kell hárítani, és biztosítania kell a rituális megtisztulást.
Ennek érdekében a fát, ahol valaki felakasztotta magát, gyökerestől kiirtják és elégetik; ugyanerre a sorsra jut a ház is, ha ott történt a haláleset.12
10
11
12

Jeffreys 1971.
Fontaire 1971.
Bohannan 1960: 142–143.
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Ezzel szinte megegyező adatokat találunk a közép-afrikai bagandák körében is,
kiegészítve azzal, hogy az öngyilkos testét elhagyatott helyen, vagy keresztutaknál
temetik el, mivel félnek az öngyilkos kísértetétől Ez utóbbi elem egybecseng a
középkori Európa gyakorlatával.13
Végezetül érdemes szólnunk az öregek önkéntes haláláról az eszkimók körében. „A mi szokásunk itt fenn az, hogy az összes öregember, aki már nem tud
semmit csinálni, és a halál nem viszi el, segít annak, hogy elvigye. Ezt nem csupán
azért teszik, hogy megszabaduljanak az élettől, ami már nem öröm többé, hanem
hogy levegyék a terhet a legközelebbi rokonokról, amit ők jelentenének.”14 Ez az
idézet jól mutatja a szokás hátterében álló legfontosabb motívumokat: az idős,
gyakran beteg emberek választják az önkéntes halált, akik a közösség szempontjából haszontalannak érzik magukat. Erősíti őket ebben a döntésben az a hiedelem,
hogy az öngyilkosok lelke a túlvilág legelőkelőbb részébe távozik együtt azokkal,
akik más erőszakos halálnem áldozatai lettek. A Lawrens-szigeteki eszkimók gyakorlatát részletesebben ismerjük egy az 1950-es években végzett kutatás eredményeként. Itt az öngyilkosság három hagyományos módja az akasztás, a lőfegyver,
valamint a kés használata volt. Az öregek esetében egyaránt történtek tényleges
öngyilkosságok, valamint kérésre elkövetett gyilkosságok. A kezdeményezés mindig a beteg, idős embert illette meg, aki kérte családját, hogy segítsenek neki a halálban. Ezt a kérést két alkalommal illett elutasítani, de harmadjára már nem lehetett. Ha megvolt a beleegyezés, a halni vágyó felöltözött „mint a halott”, kifordított
ruhába, majd a hozzátartozói kivitték az esemény színhelyére, ahol már akkorra
a közösség több tagja összegyűlt. Itt az idős, halni készülő ember beszédet mondott, melyben tanácsokat adott a hátramaradóknak az életre vonatkozólag, majd
vagy saját kezével véget vetett életének, vagy valamelyik rokon segítségét kérte.
Mindezt a természetes körülmények között elhunytakéval megegyező temetési
szertartás követte. Ha valaki segített a halálnál, annak utána rituális tisztuláson
kellett átesnie, mely egyrészt mint szimbolikus büntetés jelent meg, másrészt mint
a gyilkosságból származó esetleges gonosz elhárítását szolgálta. Ugyanebben a közösségben egy másik hiedelem is élt, mely adott esetben segített a végső döntés
meghozatalában, s már nem feltétlenül csak az időseknek. Eszerint valaki az élete feláldozásával megmentheti súlyos beteg hozzátartozóját, kielégítve halálával a
gonoszt, ami a betegséget okozta. Ilyen motivációval gyakran az életük teljében
lévő férfiak is vállalják a halált, hogy szabadulást hozzanak fiuknak vagy unokájuknak.15
13
14
15

Roscoe 1965: 20.
Rassmussen 1931: 144.
Leighton–Hughes 1971. Az utóbbi hiedelem Tipokián is ismert. Firth 1971: 220–221.
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Az antikvitás és a zsidó-keresztény világ
A nyugati civilizáció bölcsőjét, az antikvitás világát téve vizsgálatunk tárgyává azt
tapasztaljuk, hogy az ókori görög és római civilizáció bővelkedik az öngyilkosságról tanúskodó forrásokban.16 Egyaránt találunk filozófiai elemzéseket, történetei
adatokat és törvényeket a szabad halállal kapcsolatosan. Ezek alapján egy változatos, de az öngyilkosságot alapjaiban elismerő, sőt bizonyos körülmények között
kifejezetten nemes tettnek tekintő szemlélet tárul elénk. A filozófiában a teljes elítéléstől (Püthagorász) a társadalom érdekeinek védelmében való tiltáson át (az
alapos indok nélküli öngyilkosság elítélése – Arisztotelész) az elismerő, sőt bátorító elméletekig (sztoikusok) terjed a skála. Ezek mellett mind ismert történelmi személyek (pl. Szókratész, Lukrécia, Cato, Seneca, Nero stb.), mind irodalmi
alakok (Ajax, Héraklész, Didó stb.) öngyilkosságára bőven találhatunk példát. De
van adatunk arról is, hogy Athénban például egy időben büntetésképpen levágták
az öngyilkos kezét, amivel tettét elkövette, Thébában pedig temetetlenül hagyták
az öngyilkosokat.17 A római jog bizonyos körülmények között tiltotta és büntette
az öngyilkosságot (pl. katonák, rabszolgák vagy az igazságszolgáltatás alól kibúvók esetén), bár ennek inkább gazdasági, mint morális indokai voltak.18
Ebben a korban gyökerezik a ma ismert nyugati világ arculatát alapvetően
meghatározó vallás és eszmerendszer, a kereszténység is. Bár a Biblia csak kisszámú öngyilkossági esetet tárgyal (az Újszövetség mindössze egyet – Júdás halálát)
s ezeket sem minősíti, majd a korai keresztény századok az öngyilkosság határait
feszegető vértanúságai más irányba mutattak, az egyház már a 4. századra eljutott
az önkezű halál kifejezett tiltásához szemben az antikvitás legalábbis megengedő álláspontjával. Elsőként Szt. Ágoston megfogalmazásában olvashatjuk, hogy
az öngyilkosság Isten elleni vétek, halálos bűn, lázadás a Teremtő ellen.19 Ennek
szellemében az 6–7. századi zsinatokon sorra születtek a határozatok az öngyilkosságot elkövetőkkel szemben, rögzítve az ekkorra már kialakuló megkülönböztető temetési gyakorlatot (Orleans, 533; Braga, 561; Toledo, 693), melyek később a
keresztény európai államok világi törvényhozásába is bekerültek vagyonelkobzással kiegészítve. Két korai példa: Edgár király 11. századi törvénye Angliában, va16

17
18
19

Magyarul legbővebben Zonda 1991: 59–90. Emellett bővebben még: Alvarez 1974: 76–81.;
Brown 2001: 21–48.; Droge – Tabor 1991: 17–46.; Minois 1999: 42–56.; Murray 2000: 483–
513.
Macdonald – Murphy 1990: 17.; Böszörményi 1991: 16.
Laky 1927: 41.; Murray 2000: 175–181.; Minois 1999: 46–54.
A korai kereszténység időszakáról a mártíromság és az Ágostoni fordulat összefüggésében
legbővebben: Droge – Tabor 1991. Magyarul: Zonda 1991: 107–122.
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lamint a Gulathing törvény Norvégiában ugyancsak a 11. századból.20 A teológia
közben, különösen Aquinói Szt. Tamás után, az Istennel való szembeszegülés tanától eljutott az ördöggel való szövetségig – az öngyilkosság az ördög kísértésének
ellenállni nem tudó ember vétke.21
A középkori Európában az öngyilkossághoz a holttestet az utcán végigvonszoló, azt megszégyenítő, temetőárokban vagy útkereszteződésekben, határon elföldelő tömeg képe kapcsolódik. Lássunk néhány példát: A 16. századi Angliában
az öngyilkost a vizsgálatot követő éjszakán az egyházi hivatalnokok és tanácstagok segítőikkel kivitték egy útkereszteződéshez, ott a meztelen holttestet a sírgödörbe dobták, majd egy karóval a sírba szögezték, és elföldelték. Az eseményen a
pap egyáltalán nem volt jelen, imát sem mondtak.22 Zürichben az öngyilkosokat
aszerint temették el, amilyen módon véget vetettek az életüknek. Ha valaki leszúrta
magát, egy karót vertek át a koponyáján, ha vízbe ölte magát, akkor a homokba a
vízpartra temették, akik mélybe vetették magukat, azokat kőhalom alá temették. A
középkori német területek számos részén a holttestet végigvonszolták az utcákon,
majd fejjel lefelé egy láncra akasztották, és hagyták elrothadni.23 Hosszan lehetne
még sorolni a különböző módjait a megszégyenítő temetéseknek.24
Változást reneszánsz, majd még inkább a felvilágosodás időszaka hozta magával. Az egyházi tanokkal szemben fokozatosan teret nyert az emberi szabadság
eszménye – a jog az önkéntes halál megválasztásához. Erasmus, Morus Szt. Tamás,
Montaigne írásai előkészítették az olyan, nyíltan az öngyilkosság mellett érvelő
munkákat, mint a Biothanatos (1644) John Donne-tól, vagy a Life’s Preservative
against Self Killing (1637) John Sym-től, haladva egészen David Hume híres munkájáig, az Esszé az öngyilkosságról (1777) címmel.25 Ezek az írások, ha lassan is, de
éreztették hatásukat, így 18. század végétől Európa-szerte születnek az öngyilkosságot már nem bűncselekményként kezelő törvények. Csak néhány példaképpen
ezek közül: elsőként a forradalmat követően 1790-ben Franciaországban született
ilyen törvény26, majd 1791-ben magyar törvényjavaslat, Poroszországban pedig
20

21

22
23
24
25

26

Az egyházi és világi törvényhozásról részletesen ld.: Murray 2000: 181–190.; Minois 1999:
24–41.; Macdonald – Murphy 1990: 17. 15–41.
Az ördög szerepéről különösen: Macdonald – Murphy 1990: 42–76. A keresztény nézetek
általános fejlődéséről: Alvarez 1974: 84–90.
Macdonald – Murphy 1990: 15.
Minois 1999: 35–36.
Messze a legalaposabb elemzése a kérdésnek: Murray 2000: 11–53.
Bövebben magyarul: Vadas – Veres 2012: 83–130.; Zonda 1991: 149–208. Emellett lásd még:
Brown 2001: 88–145.; Minois 1999: 59–178.
Stengel 1971: 71.
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1794-ben látott napvilágot ez a törvény.27 Ausztriában egészen 1850-ig kellett várni, míg Angliában még később, 1961-ben szűnt meg az öngyilkosság bűnesetként
való kezelése.28 Ezzel együtt, a 19. századi Európa számos pontján a romantika
szellemében az előkelőbb osztályok körében valóságos öngyilkossági hullám figyelhető meg.29 Mindezek a változások az alsóbb osztályokhoz csak fáziskéséssel
jutottak el, s inkább a 20. században éreztették hatásukat. Annak is köszönhető
ez, hogy bár az egyház pozíciói általában véve gyengültek a társadalomban, befolyásuk éppen a hagyományokhoz jobban ragaszkodó vidéki társadalomban még
mindig jelentős maradt.
A 19. század abból a szempontból is döntő változást eredményezett, hogy ekkortól számítható az öngyilkosság módszeres kutatásának kezdete, mely Durkheim klasszikusának30 megjelenése után a 20. században kiteljesedve jelentős eredményeket ért el, nagy hatást gyakorolva a közgondolkodásra is az önkezű halál
vonatkozásában. Napjaink globalizálódó társadalmában a média által nyújtott
információáradattal is megerősítve, az öngyilkosságról alkotott vélemények széles skálán mozognak, egységes szemléletről nem beszélhetünk, sokkal inkább a
különböző nézetek pluralizmusáról, melyben az elítélés és megengedés végletei
mellett az orvosi, társadalmi alapozottságú tudományos szemlélet is erősen érezteti hatását.

A közel-kelet és az arab világ
A Közel-Kelet ókori magas kultúráinak időszakból már számos írásos forrással is
rendelkezünk, ennek ellenére magáról az öngyilkosságról nem sokat tudunk meg.
A gazdag halottkultusszal jellemezhető Egyiptomban az önkezű halálra utalhat
például „Az életunt beszélgetése lelkével Bá-val” című irodalmi mű31, vagy a hieroglif írás egyik jele, mely egy magát baltával fejbevágó alakot ábrázol.32 Emellett
arra is van adatunk, hogy a III. Ramszesz elleni összeesküvésben résztvevők ítélete
27
28
29

30
31
32

Laky 1927: 42–43.
Stengel 1971: 71.
A legismertebb a Goethe Az ifjú Werther keservei című munkáját követő öngyilkossági hullám, melynek nyomán a szuicidológiában a mai napig Werther-effektusnak nevezik az öngyilkosságok másolásának ilyen típusú járványszerű jelenségét. Ld. Erről: Zonda 1991: 203–
205.; Buda 1997: 104.
Durkheim 1982.
Zonda 1991: 36–42.; Murray 2000: 585–586.
Murray 2000: 586–587.
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az volt, hogy önkezűleg vessenek véget életüknek33, mindez azonban kevés ahhoz, hogy az öngyilkosságról mint jelenségről a korszakban képet alkothassunk.
Mezopotámia történetének forrásai még ennél is kevesebbet árulnak el, így egyet
kell értenünk Zonda Tamással, aki szerint „Az ókori Mezopotámia ránk maradt
emlékeiben nem téma az öngyilkosság, a konfliktusok megoldásának nem ismert,
de legalább is igen ritka formája lehetett az önkezű halál.”34
Az öngyilkosságot az iszlám alapvetően elítéli. A kereszténységhez hasonlóan
vallja az élet szentségét és értékes voltát. Az élet ura egyedül az Isten, Allah. A
gyilkosság minden formájában, akár más, akár saját életünkről van szó, szembeszegülés az életet adó Allah akaratával. „Az iszlám a következő okokból tiltja a
gyilkosságot – beleértve az öngyilkosságot is: (1) Az az élet meggyalázása. (2) Az
a többi embernek (a közösségnek) a meggyalázása (3) Megtagadja egy személy jogát az élethez, annak örömeihez és adományaihoz, és megfoszt másokat azoktól az
eredményektől, amiket az eltávozott hozhatott volna a társadalomnak, a haladásnak és a civilizációnak.”35 Ennek ellenére a Koránban kifejezett tiltását nem találjuk az öngyilkosságnak. Vannak olyan versei, melyeket sokan így értelmeznek, de
éppúgy találhatunk olyanokat is, melyek inkább elnéző álláspontot képviselnek.
Az iszlám hagyomány más részeiben, a Próféta mondásait összefoglaló iratokban
azonban már találkozunk az egyértelmű tiltással. Ezek alapján, aki önkezével vet
véget az életének, a körülményektől függetlenül kizárja magát a paradicsomból.
Ez halálos bűn, melyért büntetésképpen a pokolban vég nélkül kell ismételnie az
öngyilkosnak végzetes tettét. Arra is találunk adatot, hogy Mohamed visszautasította a szokásos imát az öngyilkosokért.36
Ennek ellenére a középkor folyamán nem tekinthető egységesnek a megkülönböztető temetési szertartás, és nem jellemző az a szigor, amit az európai kontinens
keresztény államaiban találhatunk. A különböző jogi iskolák ugyanis nem egységesen ítélték meg az esetet, és hajlottak az engedékenység irányába.37
A középkori irodalmi alkotások és filozófiai munkák is arról tanúskodnak,
hogy az arab világban a vallási tiltás mellett más hagyományok is éreztették hatásukat. Számos példáját találhatjuk olyan irodalmi alkotásoknak, melyekben a
tiltott szerelmesek öngyilkossága csodálattal párosul, de az antik és főleg a hellenisztikus filozófiából táplálkozó arab filozófiai munkákban is találkozhatunk
33
34
35
36
37

Zonda 1991: 42–43.
Zonda 1991: 33.
Al-Najjar 1978: 29.
Roshental 1974: 1246; Zonda 1991: 123–127.Murray 2000: 556–558.; Zonda 1991: 127.;
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az öngyilkosságot adott körülmények között elfogadható tettként értékelő nézetekkel. Abú Hayyán al-Tavhidi köréből például a következőket olvashatjuk: „Az
emberi létezés akkor értékes, ha erkölcsi tisztasággal párosul, máskülönben egyező a nemlétezéssel. Következésképpen ha egy egyszerű, nem tökéletes életet öngyilkossággal fejeznénk be, az nem jelentene nagy változást.”38 A források arról
tanúskodnak, hogy bizonyos helyzetekben az önkezű halál nagyobb megértésre
talált. Ilyenek lehettek a kilátástalan élethelyzetek, a kiábrándultság, az elviselhetetlen szerelem vagy éppen a súlyos anyagi gondok, a nyomor. Az arab népek történelmében számos példát találunk az öngyilkosságra különösen olyan esetekben,
mikor ezzel igyekeztek elkerülni az ellenség kezei közé jutást vagy a biztos halált,
vagy így próbáltak menekülni a megszégyenülés elől. Ehhez kapcsolódóan ismert
a kegyvesztett emberek kivégzése is ilyen módon. A selyemzsinór az uralkodó
ítéletét jelentette, aki megkapta rendszerint végzett magával, nem várva meg a
tényleges kivégzést.39
Napi aktualitással is szólhatunk az öngyilkos merényletek kapcsán az öngyilkosságnak olyan eseteiről, melyek nem tekinthetőek az iszlám hagyományos felfogása szerint elítélendőnek: ilyenek az önfeláldozás és a mártíromság háborús
helyzetekben. Ezek a cselekedetek a szent háború, a dzsihád részeként nemhogy
túlvilági büntetésre számíthatnának, éppen ellenkezőleg, a paradicsom jut osztályrészül a tett végrehajtóinak.40
A fentebb említett esetek azonban alapjaiban nem változtatják meg a fejezet
elején bemutatott alapvetően elutasító viszonyulását az iszlámnak az öngyilkosságokhoz.

A Távol-kelet világa
Míg a monoteista kereszténység és iszlám, az Istenbe mint az élet mindenható
urába vetett hit alapján az öngyilkosságot lényegében elveti, meghatározva ezzel a
történelem során hozzá szorosan kapcsolódó kultúrák elutasító szemlélet is, addig
a távol-keleti vallások gyakran személytelen istenképével együtt az önkezű halál
megítélésének sokszínűsége jelenik meg.
Ha Indiát és ehhez kapcsolódóan a több ezer éves múltra visszatekintő hinduizmust vizsgáljuk, több eltérő álláspontra találunk példát térben és időben.41
38
39
40
41

Rosenthal 1974: 1247. Az arab filozófia nézeteiről még ld: Zonda 1991: 127.
Murray 2000: 558–559.; Rosenthal 1974: 1247.
Al–Najjar 1978: 33. Az iszlám tanításról és a túlvilágról ld.: Glasenapp 1993: 393–401.
Murray 2000: 539–547.; Az egész Indiát bemutató rész Murray kitűnő összefoglalásán ala-
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Vannak olyan formái az öngyilkosságnak, melyet a vallási előírások elismernek
és szentesítenek. A szanszkrit törvények például bizonyos esetekben nemhogy
támogatták, de kifejezetten előírták a Gangesz bizonyos szent helyein a zarándokok számára, hogy vízbe öljék magukat, ezzel érve el a beteljesülést. A nyugati
világban is feltűnést keltett, közismert példa a suttee, az özvegyek önfeláldozása
férjük halotti máglyáján, melyre még napjainkban is kerül példa. De említhetjük
az afrikai „sámsoni típusú” öngyilkosságokhoz hasonló gyakorlatot is, ahol az önpusztító tett mint a bosszú eszköze jelenik meg, párosulva az ellenségre mondott
átokkal. Más vallási iratok viszont a keresztény tanokhoz meglehetősen hasonló
álláspontot fogalmaznak meg: az öngyilkos a pokolba kerül, és nem részesülhet a
halott a megszokott temetési szertartásban. A lélekvándorlás tana alapján sincs értelme az öngyilkosságnak, hiszen itt a halál nem egy végleges tett, hanem csak egy
mozzanata a hosszú létezésnek. Sőt azáltal, hogy az öngyilkos megöli saját magát,
bűnt követ el, amivel rontja esélyeit, hogy eljusson a nirvánába.42
Kína a 19. században a fiatal nők, gyakran özvegyek öngyilkosságairól vált
híressé a nyugati világban. Ez történhetett saját vagy családjuk becsülete védelmében, ami különösen az előkelők körében volt gyakori, de akár férjük iránti
hűségből is. Ez utóbbit, amikor az özvegy követte férjét a halálba, a hűséget és
engedelmességet központba állító konfucionista tanok kifejezetten magasztos cselekedetnek tekintették.43
Ha a társadalmi és kulturális összefüggéseket alaposabban megvizsgáljuk, további motivációt is találhatunk ezekhez az esetekhez. Kína hagyományos társadalmában egy gyermek nélküli fiatal özvegy keveset várhatott a jövőtől. A vér szerinti családjához már nem tartozott, a házasság révén szerezett családjában pedig
csak a legalacsonyabb helyet foglalhatta el. Újra házasodni csak rangon alul lett
volna lehetősége. Ha viszont azt választotta, hogy követi férjét a halálba, csodálat
tárgya lett, akit mindenki kényeztetett, és halála után, mint szemérmes, tiszta nőről emlékeztek meg róla.
A paraszti közösségekben amellett a fiatal nők öngyilkossága sajátos problémamegoldó funkciót is hordozott. Lehetőséget kínált a családba bekerült nőnek
az anyóssal szembeni fellépésre. Az öngyilkosság ugyanis a férj családjának szégyent jelentett, a közösség a fiatalasszony haláláért pedig rendszerint az anyós

42
43

pul, adatainak elsődleges forrása: Thakur, Upandra: A History of Suicide in India. Delhi.
1963.
Kunt 1981: 110–111.; Stengel 1971: 68.
A kérdésről legbővebben: Ropp – Zamperrini – Zurudorfer 2001.
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kegyetlen magatartását okolta. Ezek mellet a hiedelmek szerint az öngyilkos lelkéből hatalmas gonosz kísértet vált, ami képes volt bosszút állni a földi sérelmekért.
Ezek az elemek a modern Kínában is éreztetik hatásukat. A statisztikák szerint
a nők öngyilkossága a világnak azon a részén továbbra is gyakoribb, mint a nyugati társadalmakban.44
Míg India a suttee, Kína a fiatal nők öngyilkossága, addig Japán leginkább a
hara-kiri (szepuku), a szamurájok rituális öngyilkossága révén vált ismerté a nyugati világban. Ennek nyomán elterjedt az a nézet, hogy japánban különösen nagy
a hajlandóság az önkezű halálra. Ez a kétségtelenül kulturspecifikus formája a japán harcosok öngyilkosságának, melynek hátterében sajátos becsületkódexük és
halálképük is meghúzódott45, azonban nem általánosítható a japán szemléletmód
egészére és különösen nem a mai Japánra, melynek statisztikai adatai a nyugati világhoz hasonló tendenciákról számolnak be. Takahashi például kifejezetten
amellett érvel, hogy bár kétségtelenül vannak kulturális sajátosságok a japán öngyilkosságokban, inkább jellemző az öngyilkosságokra általánosságban érvényes
összefüggések megléte. Itt is szégyennek számít az öngyilkosság, aminek a bélyegét a családtagok egy életen át magukon hordozzák.46 Mindenesetre megkülönböztethető a japán öngyilkosságok néhány tipikus esete. Ilyen a fiatalkorúak
magas öngyilkossági aránya, melynek a hátterében a nagy elvárások és a teljesítménykényszer, a minél jobb egyetemre való bekerülés követelménye húzódhat
meg47, vagy a boshi shinju a fiatal anyák öngyilkossága, úgy, hogy előtte gyermeküket is megölik,48 illetve a középkorú férfiak öngyilkossága, a háttérben a munka
és a vállalat érdekeinek előtérbe helyezésével.49
Mindezek kapcsán Fekete Sándor egy amerikai-magyar-japán összehasonlító
attitűdvizsgálat eredményeként a következőket állapítja meg: „azon elterjedt hiedelem, miszerint Japánban az öngyilkosság a mindennapi kultúra része (harakiri
és kamikaze mítosz) ma már nem igaz, azonban a szuicidummal kapcsolatos hagyományos elfogadó attitűd napjainkban is jelen van a japán kultúrában.”50

44
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46
47
48
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50

Wolf 1975.
Ezekről az összefüggésekről ld: Zonda 1991: 141–147.
Takahashi 1997: 137–139.
Iga – Ohara 1971.
Takahashi 1997: 142–143.
Iga 1986: 158–163.
Fekete 2004: 44.
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2. Öngyilkosság és kultúra
Az öngyilkosság általános emberi jelenség. Sem térben sem időben nem találunk
olyan társadalmat, ahol ne lett volna ismert valamilyen formája. Az emberi tudat
magára ébredésétől számolhatunk azzal a ténnyel, hogy az bizonyos körülmények
között a saját élet elvetésének a lehetőségét is magában hordozza. Azt, hogy melyek
ezek a körülmények alapvetően meghatározza az adott kultúra, melynek az egyén
részese és hordozója. Más és más kultúrák más és más öngyilkossági jellemzőkkel
rendelkeznek, mind az önkezű halál elfogadottsága és ennek megfelelően
alkalmazása vagy elutasítása, mind a hozzá kapcsolódó hiedelmek szabályozó
voltának érvényessége és iránya, valamint a végzetes tett és az általa hordozott
sajátos jelentések tartalma által. Sőt egyes nagyobb kulturális egységeken belül,
annak komplexitásában meghúzódó kisebb közösségek, szubkultúrák is külön
eltérő sajátosságokkal rendelkezhetnek.51 Mindezek a kulturális vonatkozások,
melyek ha nem is egyedüli, de mindenképpen hangsúlyos meghatározói egyegy csoport öngyilkossági mintáinak, módszeres kutatások által feltárhatóak és
elemezhetőek.
Egy lépéssel tovább haladva, az eddig megfogalmazott legáltalánosabb
kulturális szempontok mellett konkrétabbakat is megjelölve, még világosabban
megmutatkozik a szuicidum kulturális meghatározottsága. Valamennyi kultúra
alapvető sajátossága a törekvés arra, hogy az emberi egzisztencia legnagyobb
kihívására, az elmúlásra olyan választ kínáljon, mely a kultúra hordozóinak
számára ezt a megismerhetetlen és éppen ezért kezelhetetlen, bizonytalan
valóságot – a halál botrányát – egy értelmezhető és az egyén rendelkezésére álló
korlátozott keretek között elfogadható eseménnyé változtassa. A halál kérdésére
adott válasznak a tartalma, a hiedelmek, nézetek és szokások összessége adja meg
az adott kultúra halálképét52, melynek egyúttal szerves részét képezik az olyan
speciális esetek is, mint az öngyilkosság. Az utolsó átmenet rítusai klasszikus
témáját képezik a néprajzi kutatásoknak, teljességet azonban itt is akkor érhetünk
el, ha az öngyilkosság kérdéskörét is, mint a halálkép egy sajátos vonását,
részletes vizsgálat alá vesszük. Mindez persze fordítva is igaz. Reális képet egy
adott közösség öngyilkossági viselkedéséről csak a mögötte meghúzódó halálkép
feltérképezése által nyerhetünk.

51

52

Az öngyilkosság és kultúra kapcsolatáról bővebben ld. Kézdi 1995.; Fekete 2004.; Colucci –
Lester 2013.; Lester 2008.
Kunt Ernő részletesen elemzi a halálkép problematikáját. Ld. Kunt 1987.
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Egy adott közösség halálképének szerves részeként, de egyben azon túlmutatóan
is, különösen értékes lehet a hiedelemvilág vizsgálata a szuicidum vonatkozásában.
Az olyan közvetlen kapcsolódási pontok, mint a túlvilágra vonatkozó elképzelések
vagy az öngyilkos temetéséhez kapcsolódó sajátos hiedelmek jelentőségét nem
kell külön hangsúlyozni, de számos az öngyilkosság eseményéhez és a közösség
halálképéhez csak érintőlegesen kapcsolódó hiedelem vizsgálata sem haszontalan.
Különösen annak fényében igaz mindez, ha figyelembe vesszük a hiedelemrendszer
sajátos normatív jellegét, cselekvés szabályozó szerepét.
A hiedelmek, a halálkép s maga az egész kultúra bizonyos élethelyzetekre érvényes, sajátos modelleket kínál a benne élő emberek számára. Ezeknek a kulturális
mintáknak, általánosságba véve a kultúra egyes elemeinek elsajátítását a néprajztudomány a hagyományokba való belenevelődés fogalmával jelöli, míg a pszichológia a szocializáció kifejezést használja arra. Mindkettőn lényegében azt a tanulási folyamatot értjük, mely során az egyén birtokába kerül az az ismeretanyag,
mely további élete során a világban való eligazodását lehetővé teszi. Ez nem más,
mint az egyén számára születése pillanatától adott társadalmi környezet, a kultúra. Vagyis az a viselkedésminták és a belőlük felépülő modellek szövevényéből álló
rendszer, mely hordozója számára lehetővé teszi, hogy a felkínált mintákat és modelleket mintegy sablonként alkalmazva valamennyi élethelyzetben rendelkezzen
a viselkedés az adott konkrét szituációba legmegfelelőbb (lényegileg egyedül helyes) kódjával, az ahhoz kapcsolódó valamennyi ismerettel egyetemben. A kultúra
által felkínált viselkedésminták és modellek mindig egy többválasztásos rendszert
jelentenek. Valamennyi az életben elképzelhető lehetősége van egy, a kultúra által
elméletileg megfogalmazott ideális válasz, melyet a kultúra hordozója a hagyományokba való belenevelődés során megismer és attól függően alkalmaz, hogy az a
közösség melynek tagjaiként alapvető ismereteit szerezte a világról mennyire élő,
világnézete és normarendszere mennyire kötelező érvényű számára! Elméletileg
valamennyi élethelyzetre végtelen számú reakció várható el egy személytől, ennek ellenére mindig csak egy kerül kiválasztásra, s az annak függvényében közelíteni fog a saját kultúra által meghatározott ideális viselkedésmintához, amilyen
mértékben a kultúra hordozója a felkínált mintákat és modelleket adoptálta. Az
eddig elmondottakból természetesen következik, hogy a szocializáció folyamata
nem pusztán a viselkedésminták mechanikus elsajátítását jelenti, hanem a hozzájuk kapcsolódó kulturálisan megalapozott értékrend, normarendszer és a tágabb
értelemben vett világkép adoptációját is.
Az önkezű halálhoz kapcsolódó ismeretek, az azokra épülő viselkedésminták és modellek, valamint az általuk meghatározott attitűd is ugyanezen

95

_Hajnal István Kör kötet_.indd 95

2019. 06. 12. 15:14:20

Az érzelmek története

Bódán Zsolt

séma alapján kerül a kultúra hordozóinak birtokába. A szocializáció során az
egyén megtanulja érteni és értelmezni az öngyilkosság, mint sajátos esemény
jelentését. Birtokába kerülnek azok az ismeretek, melynek a segítségével el tudja
azt helyezni világának egyéb dolgai között. Az így megszerzett szociális tudás
mintegy lappangva van jelen, s csak olyan esetekben aktiválódik, amikor azt a
konkrét élethelyzet szükségessé teszi. Buda Béla a következőképpen foglalja össze
mindezeket: „A sokféle hajlamosító szociális (pl. településszerkezeti) és kulturális
(szokások, segítési minták stb.) tényező mellett az öngyilkossági kultúra lényegét
az előforduló öngyilkossági és öngyilkossági kísérleti esetek modellhatásai teszik
ki. A mikróközösségekben az ilyen hatások tapasztalata, az ezekre adott reakció
adja az öngyilkossági szocializáció lényegét. Számos megfigyelés van arra vonatkozóan, hogy ezek a példák ”tanítják” a gyerekek számára, hogy milyen esetekben
”célszerű”, ”elfogadható” az öngyilkosság, és hogyan kell azt végrehajtani. A modellek meghatározott társadalmi szituációkat sugallnak, meghatározott társadalmi szerephelyzetű (nem, kor, stb.) emberek számára. A modellhatások által keltett
szocializációs folyamatban azután ez bevésődik a megfelelő attitűdökkel együtt.”53
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Családi öngyilkosság az ostrom végén.
Budapest, 1945. február 12.
Öngyilkossági hullám 1944–1945-ben
1944-ben és 1945 első hónapjaiban az előző és következő évek átlagához képest
jelentősen több öngyilkosság történt Magyarországon, ezen belül Budapesten. Az
öngyilkossági kísérletek száma 1931-ben, a gazdasági válság idején igen magas
volt, innentől kezdve fokozatosan csökkent, ezzel ellentétben a befejezett öngyilkosságok száma viszonylag állandó volt, évi 500 eset körül mozgott egészen 1944ig, és az első háborús évek sem mutatnak nagyobb mértékű növekedést.

Forrás: Török 1947.
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Az érzelmek története
halálozások száma
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

17.822
17.538
19.811
18.986
25569
46.625
17.049

öngyilkosságok szám
százezer lélekre 1000 halálesetből
szerint
543
47
30,4
521
44
29,7
569
48
28,7
544
45
28,6
1367
111
53,4
656
72
14
352
33
26,5

1. táblázat. Halálos végű öngyilkosságok Budapesten, 1940–1946
Forrás: Török 1947. 469.

Forrás: Török 1947.
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Az öngyilkossági adatok bizonytalanságával számolni kell, a haláloki statisztikákban mind a sikeres, befejezett öngyilkosságokra, mind pedig a kísérletek számára vonatkozó adatok mindig alábecsültek.1 Különösen igaz lehet ez a
1944–1945. évekre, ezen belül is különösen Budapest ostromának zűrzavaros
időszakára. Az öngyilkossági statisztikai adatszolgáltatás szünetelt, így csak a
halálozási statisztika, a halotti anyakönyvek, illetve az 1944. január–szeptember
közötti időszakra a mentők adatai nyújtanak részleges tájékoztatást a budapesti
öngyilkosságokról.2 Pontos számokat tehát nem ismerünk, de a különböző forrásokból származó, gyakran eltérő adatok alapján a trendek, változások, hullámhegyek jól kirajzolódnak.
A jelenségre a kortársak is felfigyeltek, azonban bizonyára a háborús körülmények is közrejátszottak abban, hogy a korszakban kevés reakció, magyarázat született. Az 1944-es, a zsidónak minősülő személyek öngyilkosságait számba vevő
statisztika a márciusi adatokat bontásban – március 19. előtt és után bekövetkező
esetekre elkülönítve – közölte, így egyértelmű, hogy a megrendelők a politikai események öngyilkosságokra gyakorolt hatására voltak kíváncsiak.3 1947-ben az elérhető statisztikai adatok felhasználásával Török István statisztikus írt tanulmányt
a két utolsó háborús év során elkövetett budapesti öngyilkosságokról.4 Török a
politikai eseményekkel összefüggésben tárgyalta a budapesti öngyilkosságokat,
az üldözéseket, a bombázásoktól, majd az ostrom borzalmaitól való félelmet, az
1945-ös év átlagosnál nagyobb esetszámáért pedig a hozzátartozók elvesztését és
a nyomort tette felelőssé.
Az esetek havi bontását áttekintve három nagyobb hullám rajzolódik ki: a
március-áprilisi a németek bevonulásának következményeitől, a szövetségesek
első légitámadásai miatti félelemmel, a júniusi kiugróan magas esetszám a zsidó
lakosság összeköltöztetésével, vagyonuktól való megfosztásával, valamint a vidéki deportálásokról érkező hírekkel, az októberben kezdődő és még februárban is
tartó hullám pedig a nyilas hatalomátvétellel, az ostrommal, majd pedig a szovjet bevonulás következményeitől való félelemmel hozható összefüggésbe. Az öngyilkossági esetek eloszlásában megfigyelhető a szezonalitás, év elején általában
1
2
3

4

Lásd pl. Comer 2014.
Kalakán 2012.
BFL IV.1419.a 2-1256/1944 Zsidó öngyilkosságok statisztikai kimutatása, 1944. január–május; BFL IV.1419.a 2-1348/1944 Zsidó öngyilkosságok statisztikai kimutatása, 1944. június;
BFL IV.1419.a 2-1510/944 Zsidó öngyilkosságok statisztikai kimutatása, 1944. július. Internetes elérés: http://holocaust.archivportal.hu/temak/az-ongyilkossagok-rekord-ejszakaja
Török 1947.
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kevesebb, a tavaszi-nyári hónapokban több eset fordul elő, de a havi esetszámok
ingadozása nem annyira jelentős, az 1944–1945 során tapasztalható hullámhegyeket nem lehet ezzel magyarázni.
Hullámhegyről, jelentősen megnövekedett esetszámról beszélünk, amiből logikusan következett a kérdés, hogy vajon mivel magyarázható az öngyilkosságok,
és azon belül a halálos kimenetelű esetek számának ilyen mértékű növekedése.
Azonban a kérdés máshogy is feltehető: hogyan lehetséges, hogy Magyarországon és azon belül Budapesten csak ennyien választották önként a halált? Hiszen a
fentebb vázolt körülmények ennél lényegesen jelentősebb növekedést is érthetővé
tettek volna. A németországi öngyilkosságokkal az utóbbi években a szakirodalom is intenzívebben foglalkozott, Christian Goeschel könyve az 1945 tavaszán,
elsősorban a szovjetek által megszállt területeken történteket a világtörténelem
legnagyobb, tízezrek halálához vezető tömeges öngyilkosságaként, illetve a náci
propaganda és a hatóságok által is támogatott öngyilkossági járványként mutatja
be, David R. Beisel tanulmánya pedig egyenesen a német nemzet öngyilkosságáról beszél.5 A lehetséges magyarázatokat csak kérdések formájában tudom felvetni: Vajon a magyarok kevésbé féltek a háborús vereség lehetséges következményeitől? Kevésbé hatolt el hozzájuk a náci propaganda? Nem érezték a felelősséget a
történtekért? Kisebbek voltak a háborús veszteségek, károk? A Vörös Hadsereg
német területeken brutálisabban lépett fel a lakossággal szemben? Aki félt, inkább
a nyugatra menekülést választotta? Esetleg a vallási, néplélekbeli különbségek magyarázhatják a németországi apokalipszist? A tanulmány témája szempontjából
fontos párhuzam, hogy a háború végi Németországban gyakori volt a kiterjesztett
öngyilkosság.6 A legismertebb Goebbels példája, de kétségbeesett, a náci propagandával azonosuló, a szovjet megszállás következményitől rettegő családok, sőt
települések sora választotta ezt az utat.
Az öngyilkossággal foglalkozó valamennyi elmélet egybehangzóan állítja,
hogy az egyes öngyilkosságok okát lehetetlen egyetlen motívumra visszavezetni,
Török István megfogalmazásában: „gyakran nem is egy ok, hanem az okok egész
sora hozza létre azt a normálisnak nem mondható lelki- és idegállapotot, mely a
természetes életösztönnel ellentétben álló cselekmény elkövetésére vezet”.7 Nyilvánvalóan igaz ez az 1944–1945-ben tapasztalható öngyilkossági hullámra is, bár
itt a külső körülmények, az üldözések, az ostrom előidézte szélsőséges élethelyze5
6

7

Goeschel 2009; Beisel 2007; Kershaw 2011.
A kiterjesztett öngyilkosság olyan csoportos öngyilkosság, amelynél legalább egy olyan személy van, akinek nem saját döntése a halál.
Török 1947: 275.
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tek, a szovjet megszállástól való félelem, az anómiás társadalmi állapot8 szerepétől
aligha lehet eltekinteni.
***
1945. február 12-én kiterjesztett öngyilkosság történt Budapest XI. kerületében,
egy Verpeléti (Karinthy Frigyes) úti házban. A sikertelen kitörési kísérletet követően, Budapest ostromának utolsó előtti napján, amikor a szovjetek megérkeztek
a házba, egy teljes család – egy házaspár és a feleség szülei – vetett véget önkezével
életének, miután két kisgyermeküknek a nevelőnő málnaszörpben oldott altatószert adott (a kislány tiltakozását a szomszédok jól hallották).9 A nagyszülők és a
gyerekek még aznap, a szülők néhány napon belül életüket vesztették.
Az öngyilkosságot megkísérlő emberek tette mögött rejlő motívumokat leginkább saját élettörténetük feltárása útján ismerhetjük meg.10 Történetük az egyes
családtagok kevés fennmaradt irata, hivatalos iratok, a sajtó segítségével tárható
fel, illetve a családi emlékezet őrizte meg azt: az édesanya két unokatestvére, Éva
és Salome későbbi levelezésének gyakori témája volt a család és az ostrom végén
történt családi tragédia.11

Vozáb Jenő
A nagyapa, Vozáb Jenő a Törökszentmiklós melletti Pusztakengyelen született
1886-ban, édesapja, Vozáb Kálmán Békés megyei római katolikus családból származó uradalmi gazdatiszt volt.12 A gimnázium első két osztályát Szolnokon végezte, majd a budapesti Barcsay utcai gimnázium diákja volt, ahol 1904-ben érettségizett.13 Bölcsészeti és jogi tanulmányokat folytatott, magyar nyelv és irodalomból,
8

9

10
11

12
13

Az anómia fogalmát Émile Durkheim vezette be a szociológiába. Olyan helyzetet jelöl,
amelyben a hagyományos normák és társadalmi szabályok fellazulnak, elveszítik befolyásukat az egyén viselkedésére. Durkheim a deviáns viselkedési formák (pl. öngyilkosság) hátterében álló társadalmi tényezők egyikeként tekintett az anómiára.
Csoportos öngyilkosság az ostrom időszakában a fővárosban is előfordult: a XI. kerületi halálozási anyakönyveket átvizsgálva három családi öngyilkosságot találtam a 27 öngyilkossági eset között.
Bakó 2012: 64; Comer 2014: 294.
Ezzel ellentétben az apa, Dáni Szabolcs családjában hallgatás övezte a tragikus történetet.
Beszélgetés J. M-mel. Budapest, 2017.
Eljegyzések. Békés (2.) 1883.10.21. [3.]
Értesítő 1896–1897. 8; BFL VIII.44.b 257, 269. kötet.
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illetve latinból tanári oklevelet szerzett, 1912-ben államtudományokból doktorált.14
1909-től polgári, majd felsőkereskedelmi iskolákban tanított magyart és közgazdasági, kereskedelmi, illetve jogi ismereteket.15 1918. júniustól 1919. májusig a
Fővárosi Cipőhivatal igazgatója volt a főváros tanácsának meghívására.16 A proletárdiktatúra idején tanúsított magatartása miatt fegyelmi eljárás indult ellene,17
és bár ezt hamarosan megszüntették,18 és 1920-tól a Márvány utcai felsőkereskedelmi iskolában folytatta a munkát, 1921-ben betegsége miatt nem érezte magát
alkalmasnak a tanári pályára, így saját kérésére nyugdíjazták.19 Ezután fővárosi
pénzintézeteknél futott be karriert. Még 1920 decemberében belépett a Budapest
Székesfővárosi Vásárpénztár Rt-hez, a főváros házibankjához, ennek cégvezetőjeként működött 1925-től a cég felszámolásáig.20 Éppen ezekben az években, a
válság hatására fővárosi és országos szinten is fontos törekvés volt az álláshalmozás és az abból eredő úgynevezett mammutfizetések megszüntetése. Mivel Vozáb
cégvezetői fizetése mellé nyugdíját is megkapta, felkerült a jövedelemhalmozó volt
fővárosi alkalmazottak listájára, innen tudjuk, hogy éves jövedelme 11215 pengőt
tett ki, és ezen felül lakáspénzt is kapott.21 1932-től a cég felszámolójaként dolgozott, 1935 decemberétől a Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár vette
át, titkárként, fiókfőnök-helyettesként, majd 1939-től fiókigazgatóként működött
a Vásárpénztár Rt-beli időszakhoz képest szerényebb jövedelemmel (erre majd
leánya, Leila sorsának bemutatásánál lesz érdemes visszagondolni).22 Az 1940-es
években egy felesége családjához köthető cégben is feltűnt felügyelőbizottsági tagként.23

14
15
16

17
18
19
20

21
22
23

MNL OL P1124 1. doboz Vozáb Jenő; Almanach 1907–1908. 245, Almanach 1911–1913. 291.
A VII. kerületi felsőkereskedelmi iskola értesítője 1916–1917. 19.
BFL XI.1530 190. kd. Személyzeti dossziék. Vozáb Jenő dossziéja; Fővárosi Közlöny
1919.03.07. 10. 298. A Székesfővárosi Cipőhivatal 1918–1919-ben működött, feladata a lakosság cipőellátásának megszervezése volt.
Fővárosi Közlöny (30.) 1919.09.05. 34. 617.
Fővárosi Közlöny (30.) 1919.10.31. 42. 736.
BFL IV.1420.m Vozáb Jenő; BFL IV.1407.b 187/1921 VII. lvtsz. 150.330/1921-VII.
BFL XI.1530 190. kd. Személyzeti dossziék. Vozáb Jenő dossziéja; Kompasz 1925–1926. 262;
Fővárosi Évkönyv 1931. 257. Cégvezetői működéséről az utolsó adat: Kompasz 1932–1933.
157. Egymillióháromszázezer pengő veszteség érte 1931-ben a Vásárpénztárt. Ujság (8.)
1932. december 1. 2.
BFL IV.1402.b 800/1931, megjelent (helytelen jelzettel): Források Budapest múltjából III. 305.
Fővárosi Évkönyv 1939. 222; Kompasz 1943–1944. 151.
Kompasz 1943–1944. 549. Ruhagyári Rt., a vezetőség tagjai között szerepelnek felesége nagybátyjai, vitéz Szentváry Alfréd és Walleshausen Sándor.
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1920 előtt tagja volt a radikális szabadkőműves Kazinczy-páholynak, felvételt
kérő levele az egyetlen fennmaradt tőle származó, de jellegénél fogva erősen korlátozott érvényű szöveg: addigi pályájának bemutatása mellett az elsősorban tanárokat a tagjai között számláló szervezet elveinek megfelelően a felvilágosodás, a
humanizmus elvei mellett foglal állást.24
Vozáb Jenő sportember volt, evezősbajnok, a Neptun Evezős Egylet tagja, művezetője.25 Ez az egyesület fontos színtere volt a család kapcsolati hálója építésének, többek között a későbbi vejének családjával való kapcsolat is innen ered.
Az irodalmat nemcsak tanította, hanem művelte is. Irodalmi munkásságából
semmi sem maradt ránk, unokahúga egy levelében emlékezett meg a lakásban
talált művekről: „Nahiszen, ami azt illeti, miket irkált kalabriász-partnerei [vagyis szabadkőműves társai] mulattatására, hűha!... Egy dobozban találtuk itt hátrahagyott műveit, azt a trágárságot!... Irodalmi
műveit, mivel Vozáb Mária [Vozáb Jenő testvére] nem kereste, lassan gyújtósnak elhasználtuk […]”26
A Kazinczy-páholyba őt ajánló barátai
korrekt, jó modorú, kellemes úriemberként
mutatták be, aki rendezett anyagiak között
él, és a „fővárosi vezető körökkel” és tanárokkal érintkezik.27 Bizonyára másként látták őt
azok a tanítványai, akikkel annyira türelmetlenül és gorombán viselkedett 1921 őszén,
hogy ezt az iskola vezetője is megemlítette
a tanácshoz küldött jelentésében. Ennek az
ügynek a kapcsán derül ki, hogy Vozábot ekkoriban neuraszténiával diagnosztizálták.28
Sógora (és korábbi gimnáziumi osztálytársa),
Hallgató Pál festőművész karikatúrája vidám
1. kép. Walleshausen Rolla és
nagypapaként ábrázolja, aki feleségével és
Vozáb Jenő, é. n. BFL XIV.210
24
25

26
27

28

MNL OL P1124 1. doboz Vozáb 820–821.
Lásd pl. Evezés, a harmadik bajnoki regatta. Nemzeti Sport (13.) 1921. június 27. 7; Evezés,
délelőtt: öregurak regattája, délután: a Pannonia háziverseny. Nemzeti Sport (27.) 1935. szeptember 29. 7.
BFL XIV.210 Hallgató Salome Walleshausen Évának 1983. június 14.
MNL OL P1124 1. doboz Vozáb, Kerezsy György, Sztankovich Rezső, Késmárky Árpád és
egy ismeretlen barát ajánlásai
BFL IV.1407.b 187/1921/VII. lvtsz. 150.330/1321-VII. Vozáb Jenő nyugdíjazásának ügye
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unokáival éppen Hallgatóék dunaharaszti otthona felé kerekezik. Hallgató Pál lánya, Salome, aki egyébként számtalan sérelmet hordozott magában Vozábbal és
feleségével, Rollával szemben, egészen más képet őrzött meg róla, nyárspolgárnak
tartotta, emlékei szerint „Súlyos alkoholista volt, aki terrorizálta családját.”29 Egyik
levelében arra is visszaemlékezett, hogy Vozáb nem engedte egyetlen lányát Hallgató család „szegényszagú” otthonába, és feleségéhez hasonlóan őt is megakadályozta abban, hogy színészi pályára lépjen (pontosabban hogy gyerekszínészként
filmszerepet vállaljon).30
1919-ben házasodott össze Walleshausen Rollával, akivel 1926-tól, az újlipótvárosi Csáky utcában töltött évtized után a Ferencvárosban, egy Mester utcai
hatalmas bérház negyedik emeletén, háromszobás, cselédszobás otthonukban éltek.31

2. kép. Rolla, Jenő és az unokák. „Ugye mondtam, hogy menni fog?” Rolla sógora,
Hallgató Pál karikatúrája 1942-ből. BFL XIV.210

29

30

31

BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Hallgató Salome Walleshausen Évának 1983. augusztus 1–2.
BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Hallgató Salome Walleshausen Évának 1981. május 25.
BFL IV.1419.j IX. kerület 778/b.II. számlálójárás Mester u. 37. IV.1.
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Walleshausen Rolla
1894-ben Újpesten született, öt életben maradt idősebb testvére volt. A család Megyeren élt, de nem sok időt töltöttek itt, édesapja, Walleshausen Sándor
(1855–1905) ugyanis vasútépítő mérnökként kezdett dolgozni a Monarchia különböző területein, oda utaztak, ahol éppen munka volt. A nagyobb gyerekek Magyarországon tanultak, és csak a vakációt töltötték együtt szüleikkel és kisebb testvéreikkel. Rolla keverte a nyelveket, ezért hazahozták, Magyarországon intézetbe
íratták, majd édesapja halála után anyai nagynénje, egy újpesti postamester vette
magához. Nővére, Walleshausen Janka memoárja szerint „sehogysem tudott Ilka
néni szigorú regulájába bele törni. Mostohának érezte, aki igazságtalan vele szemben. Ő nem volt a mi jó, meleg, megbocsájtó Anyuskánk.”32 A rideg intézeti életet
és az Újpesten töltött éveket örökítette meg Ismeretlen úton című regényében.33
Később édesanyjához költözhetett Pestre, majd amikor legidősebb bátyja, Walleshausen Jenő intézői állást kapott, a vándorélet újra kezdődött, először Kassa
környékén, majd egy horvátországi tógazdaságban éltek. Nővére így emlékezett
vissza erre az időszakra:
„Sokat sétáltunk a halastavak körül, – Rolla, Zsiga34 meg én. Sokszor hajnalig is
kint ültünk a verandán és nagy, színes terveket szőttünk. Rolla szétteregette tarka
álomselymét.
– Színésznő leszek… Táncolni fogok, soha nem látott táncokat. Eltáncolom a
holdas estét, esőcseppek kopogását… Magam csinálom a koreográfiákat…”35
Az egész családot eltartó báty igyekezett segíteni álmai valóra váltásában,
így Pesten járhatott színiiskolába az 1910-es években. Színésznő végül nem
lett belőle (bár leánya születési anyakönyvi bejegyzésében ez szerepel foglalkozásként),36 valószínűleg a tehetsége sem volt elég hozzá („Amilyen rossz volt a
színpadon, oly hihetően tudott »alakítani« az életben.” – írta róla unokahúga),37
férje pedig kifejezetten ellenezte a színházi karriert, de szépirodalmi írásai még
házasságkötésük után is megjelentek, elsősorban a Pesti Hírlapban és az Új
Időkben, a Nyugat is közölt tőle elbeszéléseket, illetve Kassák lapja, a Ma verse32

33
34
35
36
37

BFL XIV.210 Walleshausen Janka: Memoárok. Walleshausen Janka Hallgató Pál (Vác, 1886 –
Budapest, 1967) államrendőrségi detektív és festőművész felesége.
Walleshausen 1939.
Bátyjuk, Cselényi Walleshausen Zsigmond (Bécs, 1887 – Párizs, 1978) festőművész.
BFL XIV.210 Walleshausen Janka: Memoárok.
BFL XV.20.1 VIII. kerületi születési anyakönyv 3776/1916, Vozáb Leila.
BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Hallgató Salome Walleshausen Évának 1981. május 25.
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ket. A később Franciaországban befutott Blattner Géza bábszínháza (vele bátyja, a
Blattnerhez hasonlóan Walleshausen Zsigmond révén került kapcsolatba (mindketten Hollósy Simon festőművész tanítványai voltak), akihez egyébként a családi
legendát megörökítő unokahúga, Hallgató Salome szerint a testvérinél is erősebb
szálak fűzték) 1919-ben előadta székely témájú mesejátékát – mérsékelt sikerrel.38

3. kép. Rolla és bátyja, a festőművész Zsigmond az I. világháború idején. BFL XIV.210
4. kép. Rolla Mester utcai otthonukban, 1926 után. BFL XIV.210

A megjelent regényen és pár elbeszélésen kívül semmi sem maradt életművéből,
írásai részben az ostrom alatt elvesztek, részben pedig gyújtósként végezték nővére
családjánál az 1940-es, 1950-es években. Éva unokahúga, aki nem szerette Rollát,
de egyszerre vonzó és taszító személyiségétől ő sem tudott szabadulni, így írt barátnőjének évtizedekkel később: „színésznőként startolt, bele egy abszolút polgári
házasságba, féltékeny férj mellé, elszakítva a képzeletben világot jelentő deszkáktól, az egész atmoszférától. Átmentette belőle, polgári létébe, a felszínes csillogás
imádatát, az intrika tökéletes képességét, a nagyravágyást, a hazugságot, az elége-

38

Lőrinc 2014. 37–40.
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detlenséget és az irigységet.”39 Hasonlóan jellemezte unokatestvérének, Saloménak
küldött levelében is: „Rolla tulajdonképpen a nyárspolgár férj mellett nem lehetett
boldog, aki őt a színpadtól-mindentől eltiltotta.” „Hihetetlenül szuggesztiv, nem
szép, de annál több, érdekes nő. És gonosz. Velejéig. Sportot űzött a kavarásból,
rágalomból, összeveszítésből. – Hencegett Leila sikereivel, barátnőivel, milliószor
elmondta: Lázár Magdi, a Lázár Andor miniszter lánya a legjobb barátnője.”40
Az (egyébként elfogulatlannak nem nevezhető) unokatestvérek levelezéséből
egy kemény, kíméletlen, céltudatos és nagyravágyó anyacárnő képe bontakozik
ki előttünk, aki a hányatott és nélkülözéstől sem mentes gyerekkor után ragyogásra, hírnévre, előkelő társaságra vágyott, és menthetetlenül sznob volt. Lánya,
Leila születése után néhány évvel, ambícióit féltve, nem túl lelkesen ment férjhez
gyermeke apjához, Vozáb Jenőhöz, akinek szinte erőszakkal kellett elcipelnie az
anyakönyvvezetőhöz.41 Bár Rolla gyermekkori álmait nem válthatta valóra, férje
jómóddal és kényelemmel kárpótolta, a vagyon, a társaság, a kapcsolatok lettek a
legfontosabbak a számára, és egyetlen leányát is ebben a szellemben nevelte.
Éva unokahúga úgy tudta, hogy közvetlenül az ostrom előtt melldaganatot
fedezett fel magán, ami megerősítette öngyilkossági szándékát, Salome pedig
nagynénje pár évvel korábbi műtéteiről is beszámolt.42
Rolla bemutatása után mindenképpen vissza kell térni az ő, valamint unokahúgai viszonyára. Különböző okokból, de mindketten számos sérelmet hordoztak
magukban Rollával szemben. Az előnytelen külsejű, ráadásul szegényes körülmények között családja körében élő, Salome, valamint a kezdettől fogva kereső életre,
önmaga és családja eltartására készülő, az érettségi után azonnal hivatalt vállaló
Éva egyáltalán nem illett Rolla (és Leila) mondén világképébe és viszont. Ráadásul
az okos és csinos Éva vetélytársat is jelentett Rolla számára, hiszen a szépirodalomban és a társasági életben, nagynénje felségterületein is voltak sikerei. Salome
és Éva számos esetben érezhették megalázónak Rolla szavait, az általa előidézett
39
40

41

42

BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Walleshausen Éva Paleta Évának 1969. január 26.
BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Walleshausen Éva Hallgató Saloménak 1981. május 11. Rolla személyiségére jellemző, hogy családjával azt hitette el, hogy lánya iskolatársa és barátnője, Lázár Magdi a miniszter Lázár Andor lánya, pedig valójában „csak” Lázár
Ferenc közjegyző gyermeke volt. Lázár Andor egyébként 1932 – 1938 között volt igazságügy-miniszter, és egyúttal két cikluson keresztül országgyűlési képviselő.
1919. június 7-én kötöttek házasságot. BFL XV.20.1 VIII. kerületi születési anyakönyv
3776/1916, Vozáb Leila, utólagos bejegyzés; XIV.210 Hallgató Salome Walleshausen Évának
1981. május 25.
BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Hallgató Salome Walleshausen Évának 1983. augusztus 1–2.
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helyzeteket. A három nő életfelfogásának, életviszonyainak különbözősége, a családban kitapintható negatív érzelmek minden bizonnyal hatással voltak a Rolláról
Salome és Éva levelezéséből kibontakozó képre. 5. kép

5. kép. Rolla és Leila 1926 körül. BFL XIV.210

Vozáb Leila
Vozáb Jenő és Walleshausen Rolla leánya 1916-ban született, a Sziget utcai elemi
után a Sophianum Leánygimnáziumba járt, majd, bár a tanítás sosem vonzotta,
tanítónőképzőt végzett.43 Mindkét unokatestvére koraérett, felnőttes viselkedésű
kislányként őrizte meg őt az emlékezetében, akit az anyja rontott el azzal, hogy
saját képére formálta és nagyravágyásra nevelte.44

43
44

BFL XIV.210 Vozáb Leila naplója; BFL VIII.46.b 12. kötet.
BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Levelezés Hallgató Saloméval.
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Naplója egy feltehetőleg unokatestvére, Hallgató Salome által készített gépiratban maradt fenn. 17 évesen, 1933-ban kezdte írni és házasságkötéséig, 1936 tavaszáig vezette, nem rendszeresen. Leginkább akkor írt bele, amikor rossz hangulata
volt, vagy mással nem megosztható dolgok jártak a fejében, így bizonyára némileg egyoldalú képet ad gondolatairól, személyiségéről. Témái nem meglepőek egy
tizenéves lánytól: flörtök, szerelmek, csalódások, szórakozás, iskolai feladatok,
unalom, a magány, a semmirevalóság és az üresség érzése, halálvágy váltakoznak a napló lapjain. Ami talán szokatlanabb: az anyagi viszonyok különösen sokat
foglalkoztatták. Láttuk, hogy édesapja fontos pozíciókat töltött be és nem keresett
rosszul (bár cégét súlyosan érintette a világválság, és éppen a naplóírás éveiben
felszámolás alatt állt), de a jólét relatív, Leila jobb és gondtalan életre vágyakozott,
szebb lakásra, olyan javakra, amelyeket a családja nem tudott biztosítani. „Egy
jó rádió, egy jó gramofon s egy jópofa kutya, ezek már az egészen elérhetetlen
messzeségben lebegnek előttem.”45 Egyedüli kiútnak a férjhez menés tűnt, a napló
szövegének nagy részét az előnyös házasság vagy igaz szerelem közötti vívódás
teszi ki.
Már az első lapokon feltűnik jövendőbeli férje, Dáni Szabolcs, akit a Neptun
Evezős Egyletből ismert. „Nagyon szimpatikus csendes fiúként” jellemzi, és néhány nappal később már „rettenetesen szerelmes”.46 A két bejegyzés között keresztapja szép, modern villájában járt, ami mély benyomást tett rá: „Mikor hazajöttünk, furcsa hangulatban voltam. Hát ez az. Ezt teszi a pénz. S itthon százszor
szembetűnőbben láttam a mi lakásunk hiányosságait.”47 A Szabolcs-féle fellángolás pár napig tartott, kiütötte egy másik, amely: „elrontotta talán az életemet.”48 A
következő év áprilisában „ritka egy hólyag”-nak nevezi Szabolcsot, augusztusban
arról panaszkodik, hogy senki sem tetszik neki, szeptemberben pedig váratlanul így ír: „Szabolccsal nagyon komoly az ügy. Tegnap bemutatott a szüleinek.
Olyan féligmeddig megkért állapotban vagyok. Nem tudom. Néha szinte undorodom arra a gondolatra, hogy hozzá menjek. Néha pedig egész jól elbírom”.
Pár sorral később ismét családja reménytelennek tűnő anyagi helyzetéről ír: „Rettenetes pénzhiány van nálunk.”49
A lánykérést követő másfél évben Leila – naplójába jegyzett – gondolatai a
Szabolccsal kötendő házasság körül forogtak: szabad-e a boldog élet lehetőségét
45
46
47
48
49

BFL XIV.210 Vozáb Leila naplója 1933. július 27.
BFL XIV.210 Vozáb Leila naplója 1933. július 31.
BFL XIV.210 Vozáb Leila naplója 1933. július 27.
BFL XIV.210 Vozáb Leila naplója 1933. szeptember 2.
BFL XIV.210 Vozáb Leila naplója 1934. szeptember 2.
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feláldozva, szerelem nélkül, pusztán anyagi okokból házasságot kötnie? A dilemma mély válságot, talán depressziót okozott nála, legalábbis a naplójával megosztott gondolatok, érzések erre utalnak, de persze mindez felvett póz is lehet.
„Egy dolog van amit szeretek a hátamon feküdni és nézni az eget – különben
hagyjanak békén. – És amit még jobban szeretnék egy golyót a homlokomba és
befejezni mindent. Jó volna egy adag morfin is. De hát ez bűn erre gondolni is
– s én hordozom tovább az élet durva kőkeresztjét s erről többé nincsenek dalok.” – írta 1935 augusztusában.50 Közben anyagi természetű vágyai teljesültek,
karácsonyra Szabolcs családja rádiós gramofont ajándékozott neki sok lemezzel,
de ez sem segített: „Rémes pocsék hangulatom van. Legszívesebben csak sírnék
[…] Szeretnék szerelmes lenni valakibe. Sz-t nem bírom, idegesít, olyan mint egy
záptojás. Undorodom.”51 Próbálja elhitetni magával, hogy jól döntött, de egyelőre
nem sikerül: „Nem érdekelnek a thémái. Nincs mit beszélnem vele. A külsőt pedig inkább nem bojgassuk [Így!]. Harmonika és cső nadrág, egy rózsaszín felöltő,
szürke kalap és kék ruha! Talán ebbe legyek szerelmes? Na nem ezt talán mégse.
Van még valami? Ja a pénze […] Van-e értelme pénzért eladni az életet? Vagy
talán a szerelemért kapok egy más életet? Próbáljam meg? Megéri? És ha nem
sikerül?”52
Végül sikerült meggyőznie magát a házasságról. Az elhatározás az idegenkedését is legyőzte, és 1935 szeptemberében már pozitívan nyilatkozik vőlegényéről, az
utolsó néhány bejegyzés a házaséletre való készülődésről, bevásárlásokról, programokról szól. „Nagyon jól érzem magam és tökéletesen boldog vagyok. Szabolcsot
nagyon szeretem és ő is engem. – Ez teljesen betölti az életemet.”53
A naplóban happy enddel végződik a történet, a családi emlékezetben azonban
másként őrződött meg Leila és Szabolcs házassága: Éva unokatestvére sok évvel
később a luxusért vállalt kényszerházasságként jellemezte kapcsolatukat, amely
Rolla nyomására jött létre, és Salome is úgy emlékezett, hogy a két húzódozó fiatalt Rolla boronálta össze.54 Éva úgy ábrázolta Leilát, mint aki teljesen anyja hatása
alatt állt: „Leila a közepesnél is gyengébb tanuló volt. […] Remekül sportolt, volt
benne sok vonzerő. De 10 éves korában így sírt fel: »tíz évet adnék az életemből,
50
51
52

53
54

BFL XIV.210 Vozáb Leila naplója 1935. augusztus 27.
BFL XIV.210 Vozáb Leila naplója 1934. december 29.
BFL XIV.210 Vozáb Leila naplója. Salome úgy tudja, hogy Leila a sérült kéz miatt viszolygott
Szabolcstól. BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Hallgató Salome Walleshausen Évának 1986. február 11.
BFL IV.210 Vozáb Leila naplója 1935. szeptember 13.
BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Hallgató Salome Walleshausen Évának 1986. február 11.
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6. kép Leila esküvői képe, 1936. BFL XIV.210
7. kép Leila, 1937. BFL XIV.210

ha szép lehetnék«. Nem értettem. Anyja ültette el benne ezt a rögeszmét. Szabolcstól irtózott.”55 Az esküvő után „kb. 2-3 évig bárból-bárba jártak, fürdött Leila a
luxusban, remek műnő lett belőle, agyonkozmetikázott, cicomázott, tökéletes társadalmi dáma, akinek nincs egyetlen egyéni mosolya, sóhajtása, könnye, minden
könyvet megvesz, ami divat, meghallgatja Marion Andersont, a néger énekesnőt,
tökéletes zenegépe van, rengeteg szőrméje, dísztárgya, minden modern és stílusosan kiszámított körülötte és benne. Dohányzik, iszik, nikotinmérgezése van,
flirtjei, délelőtt vörösbársony házi pongyolája, uszállyal, drótszőrű kutyája, saját
kocsija, a mamájával közös udvarlója (ez most irtó divat!) s aztán nagy sokára egy
gyerek. Most a második. Jó anya, precíz, könyvből tanul mindent, maszkot köt
szoptatáshoz, ezt többoldalról lefényképezik, fehér köpenyben jár néhány hétig, a
teremnyi gyerekszoba inkább műtőhöz hasonlít. Aztán jön egy 100 pengős nörsz,
s elölről kezdődik a lump élet.”56
55

56

BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Walleshausen Éva Hallgató Saloménak 1981. május 11.
BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Walleshausen Éva Nemes Istvánnak 1941. szeptember 29.
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8. kép. Leila kislányával, Zsuzsival a Verpeléti utcai lakás erkélyén 1941 körül.
BFL XIV.210
9. kép. Leila kisfiával, Tomival 1941 körül. BFL XIV.210

Dáni Szabolcs
1903-ban született Budapesten, apai és anyai ágon is vagyonos és igen jó kapcsolatokkal rendelkező római katolikus családba. Édesapja Dáni Nándor (1871–1889)
atléta, athéni olimpiai ezüstérmes és oxigén- és szénsavgyáros,57 édesanyja pedig
Wágner Dániel gyógyszerész leszármazottja, Wágner Irén (1881–1963). Dáni
Szabolcs rokonai között tarthatta számon többek között Dáni Balázs tábornokot
és felsőházi tagot, Dáni Borbálát, Hóman Bálint feleségét, valamint Szent-Iványi
Ádámot, aki a diplomata Szent-Iványi Domokos testvére volt; édesapja üzlettársaként tűnt fel Lázár Andor és Lázár Ferenc.58 A Magyar Királyi Tanárképző Intézet Gyakorló Főgymnasiumában érettségizett 1921-ben elégséges eredménnyel,59
ezt követően Bécsben folytatta tanulmányait. Ő maga is kiváló sportoló volt, a
57
58

59

A francia eredetű szegedi családról bővebben: Habermann 1992. 52–53.
Petrolignum Rt. igazgatósági tagjai 1928-ban. Budapesti Cím- és Lakásjegyzék (29.) 1928.
440.
Gyakorló főgimnázium értesítője 1920–1921. 10.; a család ekkoriban az iskolához közeli Rökk
Szilárd utcában lakott.
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Magyar Atlétikai Klub tőrözőjeként az 1920-as években számos versenyt nyert.60
Sportolói karrierjének egy autóbaleset vetett véget 1928-ban, amelyben karja súlyosan megsérült, és teljesen soha nem is gyógyult meg.61

10. kép. Dáni Éva (Szabolcs testvére) esküvője 1930-ban. (A család tulajdonában)

1934-ben lett tiszteletbeli konzullá nevezték ki,62 ez akkor is javadalmazás
nélküli és reprezentatív tisztség volt, amelyre jelentkezni lehetett. A sajtóban lett
konzulként társadalmi események, lett művészek kiállításainak, koncertjeinek alkalmával szerepelt;63 amíg volt Lettország, ő töltötte be ezt a tisztet. Részt vett a
Magyar-Lett Társaság alapításában,64 Lettország függetlenségének 20. évfordulója

60

61

62
63

64
65

Lásd pl: Dáni Szabolcs nyerte Ausztria kardbajnokságát. Budapesti Hírlap (46.) 1926. december 2. 13.
Lásd pl: Az autószerencsétlenséget szenvedett Dáni Szabolcs már túl van az életveszélyen…
Nemzeti Sport (20.) 1928. március 13. 13.
Belügyi Közlöny 1934. június 24. 26–27. 369. 2918/1934 B. M. körrendelet.
Lásd pl. Hóman Bálint kultuszminiszter nyitotta meg a budapesti lett képzőművészeti kiállítást. Budapesti Hírlap (57.) 1937. március 14. 5.; Az Iparművészeti Társaság vacsorája a
külföldi újságírók tiszteletére. Budapesti Hírlap (57.) 1937. május 1. 6.; Medins Janis a híres
lett zeneszerző Budapesten. Budapesti Hírlap (58.) 1938. április 2. 8.
Magyar-lett Társaság alakul. Esti Kurir (16.) 1938. április 3. 6.
Lett kitüntetések. Esti Kurir (16.) 1938. november 19.
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alkalmából (1938) lett állami kitüntetést
kapott,65 és legalább egyszer járt is a balti
országban (1936-ban valószínűleg nászútra utaztak Leilával Rigába).66 Diplomáciai
tevékenysége mellett a családi cégekben
bírt pozíciókkal.67 Leila unokatestvére
„kellemes, jó, szimpatikus gyáros-fiú”-ként
emlegeti egyik levelében, „aki lett konzul is
volt s egyéb vacak”.68
Salome beszámolója szerint Szabolcs
egy sportolótársát szerette volna feleségül
venni, de ehhez édesanyja nem járult hozzá, így kötött végül házasságot a hasonló
cipőben járó Leilával 1936-ban.69
Szabolcs és Leila 1940-ben költöztek
a Verpeléti (ma Karinthy Frigyes út) 4–6.
szám alá négyszobás, cselédszobás lakásukba.70 Kislányuk, Zsuzsa 1939-ben, kisfiuk, Tamás 1941-ben született. Velük lakott
még két háztartási alkalmazottjuk is.

Lukács Anikó

11. kép. Zsuzsi és Tomi 1944 körül.
BFL XIV.210

Az ostrom utolsó napja
1944-ben már a nagyszülők is átköltöztek a Verpeléti úti lakásba, az ő Mester utcai
otthonukat 1944 novemberében Rolla testvérének, Hallgató Pálné Walleshausen
Jankának és családjának adták át, akiknek dunaharaszti házát orosz katonák foglalták el.71
66

67

68

69

70
71

XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Dáni Szabolcs és Vozáb Leila rigai képeslapja Walleshausen Jenőnek 1936. május 29.
Pl. Magyar Szénsav Értékesítő Rt. Kompasz 1931–1932. 3–4. 613; Petrolignum Rt. Kompasz
1932–1933. 3–4. 664; Otthon Ingatlan és Építő Rt. Kompasz 1933–1934. 3–4. 591; Szénsavértékesítő Kft. gyárigazgató Központi Értesítő (63.) 1938. 41. 259.
BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Walleshausen Éva Nemes Istvánnak 1941. szeptember 29.
Leila választottja először karriert akart csinálni és csak utána házasodni. BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Hallgató Salome Walleshausen Évának 1986. február 11.
BFL IV.1419.j XI. kerület 61/a. számlálójárás, Verpeléti út 4–6. V. 9.
BFL IV.1419.n IX. kerület 778/b.II. számlálójárás Mester u. 37. IV. 1.
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A Dáni család az ostrom idején nem maradhatott az utcafronti, 5. emeleti
lakásban, amely ráadásul éppen szemben volt a vasúti töltés túloldalán kiépített
szovjet állásokkal. A lakás az 1945. évi budapesti népösszeírás lakásíveinek tanúsága szerint az ostrom alatt teljesen lakhatatlanná vált.72 Az egyik lakó a földszinten engedett át nekik egy szobát,73 a hatfős család (két alkalmazottjuk közül a
gyereklány bizonyosan velük maradt) itt élte át az ostrom időszakát.
Az 1944. február 12-én itt történtekről eltérő típusú forrásokból értesülhetünk.
Sz. I. 50 éven keresztül volt a Verpeléti úti ház lakója, az ostromot 16 évesen
élte át. Édesapja volt a légóparancsnok, sokszor vele együtt járta a házat, az apa
sokat beszélgetett a lakókkal, hozta-vitte a híreket. A 2016. decemberi beszélgetésünk idején már a nyolcvanas éveiben járó hölgy több mint hatvan év elteltével is
jól emlékezett a Dáni családra és az ostrom utolsó napjának eseményeire, egészen
a felkavaró részletekig. Emlékei szerint Dániék sosem mentek le az óvóhelyre, hanem végig fönt maradtak a házban. Édesapja azt mesélte otthon, hogy a család
kapcsolatban van a németekkel. Úgy vélte, hogy rádión keresztül kaphatják a híreket, amelyekről a lakóknak is beszámoltak: várták a németeket és a csodafegyvert,
arról beszéltek, hogy ki fogják őket vinni az ostromlott városból, nem szabad, hogy
az oroszok elfogják őket, ha pedig mégsem jönnének értük, öngyilkosok lesznek.74
A ház lakói között téma volt a család, hitték is, meg nem is, amiket mondtak. A
német győzelemben való bizalom mindenesetre egy lehetséges magyarázat arra
a kérdésre, hogy a vagyonos, a legmagasabb politikai elit köreiben is jó kapcsolatokkal rendelkező, és a szovjetek érkezésével rájuk leselkedő veszélyt valószínűleg
reálisan felmérő család miért maradt az ostromlott fővárosban, miért nem menekült nyugatra, ahogy arra a tágabb családban is volt példa.75
Az oroszok február 12-én dél körül érkeztek a házba, a férfiakat romeltakarításra vitték. Este végigjárták az óvóhelyet, a tizenéves lányokat megerőszakolták a
kapualjban, a férfiakat a kelenföldi tejüzembe vitték el. Másnap, már az öngyilkos72
73

74

75

BFL IV.1419.n XI. kerület 61/a. számlálójárás, Verpeléti út 4–6. V. 9.
Erre Szabolcs és Leila végrendelete utal: BFL VII.219.b 434/1945, és a ház egykori lakója, Sz. I.
is megerősítette.
Arról, hogy a család már korábban is készült az öngyilkosságra, Hallgató Salome egyik
levelében is találunk egy elrejtett utalást: „csak Pali [Hallgató Pál] futkározott át [t. i. a
Mester utcából a Verpeléti útra] a lebeszélő leveleivel, meg R-nak néhány apróságot vinni.”
BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Hallgató Salome Walleshausen Évának 1983. augusztus 14. (Kiemelés: L. A.) Az elkövetés módja is arra utal, hogy nem hirtelen elhatározásból vetettek véget életüknek: az altatószert ugyanis jó előre be kellett szerezni.
Itt Walleshausen Éva sógorára, Padányi Gulyás Jenő nemzetgyűlési képviselőre gondolok,
aki 1944 végén Sopronba, innen Németországba menekült.
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ság után, február 13-án pedig magas rangú tisztek (NKVD) jöttek, akik név szerint keresték a Dáni családot. Ezen a lakók megdöbbentek, és találgatni kezdtek,
vajon kémek lehettek-e?
Az utolsó napokról egy egészen más típusú forrás is tanúskodik. Leila és Szabolcs február 11-én végrendeletet készített,76 amely rendezettségével, tárgyszerűségével arról tanúskodik, hogy megfontoltan készültek a halálra, ugyanakkor jól
tükrözi az ostrom alatti viszonyokat is. Elsősorban ruhaneműikről, megmaradt
élelmiszereikről, tüzelőjükről, valamint a pincében elrejtett holmijaikról rendelkeztek, amelyeket részben a ház lakóira (a már többször említett Salome szerint
az okozott kellemetlenségekért cserébe),77 részben pedig egyik alkalmazottjukra
hagyták – talán éppen arra a nörszre, aki Salome értesülései szerint közreműködött
a gyerekek megmérgezésében. A családtagok nem szerepeltek a végrendeletben,
jelentkezésükre csak feltételesen, a viszonyok rendeződése után számítottak.78
A családi gyilkosság/öngyilkosság még sok évvel később is foglalkoztatta Leila
unokatestvéreit. Walleshausen Éva leveleiben nagynénjét, Rollát állította az események középpontjába: ő volt az, aki vejét németbarát politikai és üzleti körökkel
való kapcsolatkeresésre bátorította; az ő értelmezésében Rolla volt az öngyilkosság kitervelője, aki „egész légváréletük romjain, férjét, vejét, unokáit is, – magával
rántva a látványos öngyilkosságba.”79 Úgy vélte, hogy teátrális egyéniségéhez jól
illett ez a megoldás. Az öngyilkosság okaként félelmüket, az életük egyetlen célját
jelentő vagyon elvesztése miatti reménytelenséget jelölte meg, de az is kiderül,
hogy nem tartotta „normálisnak” nagynénjét.
Leila másik unokatestvére, Salome egészen máshogy látta a történteket: szerinte Vozáb Jenő kényszerítette a családot korábbi tervük végrehajtására: „Bár R.
tudta, hogy beteg, mégis ő volt az, aki megpróbálta Vozábot lebeszélni a végzetes
tettről, de az hajthatatlan volt”; „sorsa tragikus volt, kényszerítették rá, szemtanúk
mondották, R. nem akarta az öngyilkosságot!”80 Tehát Vozáb a kitervelő, a többiek az ő áldozatai. Közülük Salome külön is kiemelte Dáni Szabolcsot: „Kellett
76
77

78
79

80

81

BFL VII.219.b 434/1945.
BFL IV.210 Walleshausen Éva levelezése. Hallgató Salome Walleshausen Évának 1983. augusztus 14.
A hagyetéki eljárás egyéb iratai megtalálhatók: IV.1411.b 57685/1950; VII.219.b 1945/434.
BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Walleshausen Éva Paleta Évának 1969. január 26;
Walleshausen Éva Hallgató Saloménak 1981. május 11.
BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Hallgató Salome Walleshausen Évának 1983. augusztus 1–2.
BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Hallgató Salome Walleshausen Évának 1983. augusztus 1–2.
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szegény Szabolcsnak a vagyon mellé cím is, holmi t.b.k-ság [tiszteletbeli konzulság]?...”81 – ami arra utal, hogy Salome a lett konzulság várható következményeit
látta az öngyilkosság egyik motívumának.
A szakirodalom szerint a közvetlenül látott, illetve hallott eseteken belül a családban történt öngyilkosságok szocializáló hatása nagyobb, mint más példáké, és
ebben nem biológiai, hanem szociális hatások érvényesülnek.82 Salome leveleinek gyakori témája volt a családi örökletes betegségek elemzése (mivel maga is
többszörösen érintett volt). Sokszor visszatért többek között a búskomorságra,
valamint az „öngyilkossági hajlam”-ra, az előbbire több példát is hozott, az utóbbira Rolláékon kívül egy időben viszonylag távoli történetet említett, amelyet valószínűleg több változatban is meséltek a családban.83 Leila naplójában számolt be
arról, hogy egy hozzá és a családjához nagyon közel álló házaspár öngyilkosságot
követett el.84 Szabolcs családjában is előfordult öngyilkosság, ráadásul térben és
időben is igen közel: nagybátyja, Dáni Balázs vezérezredes és felsőházi tag 1944ben gyógyíthatatlan betegsége miatt követett el öngyilkosságot a Verpeléti úti ház
közvetlen szomszédságában, a 2. szám alatt.85
Bár csak közvetett forrásokkal rendelkezünk, feltételezhető, hogy Dániék németbarátok voltak, vagy legalábbis németbarát politikai és üzleti összeköttetésekkel rendelkeztek; a Verpeléti úti szomszédok arra gyanakodtak, hogy Dáni Szabolcs esetleg kémkedett a németeknek. A lett kapcsolat a szovjet megszállás után
mindenképpen veszélyt jelentett volna Dáni Szabolcs, de talán nem az egész család számára. Okkal féltek vagyonuk, illetve addigi életformájuk elvesztése miatt is.
Átélték a főváros ostromának borzalmait, közben hathatott rájuk a német propaganda, amely talán rádión keresztül jutott el hozzájuk. Mindezzel azonban sokan
voltak így, mégsem feltétlenül lettek öngyilkosok. A felnőtt családtagok életútjának rekonstruálása mellett az általuk írt vagy róluk szóló személyes források a
várható rendszerváltozáshoz kapcsolódó félelmeken túl érzelmek szövevényének
feltárására és számos töréspont azonosítására adtak alkalmat. A boldogtalanság,
a megelégedettség hiánya, a kényszerpálya miatti megkeseredettség valamennyiük esetében felfedezhető. A férfiak pályája megbicsaklott, egy ponton mindketten
82
83

84

85

Bakó 1992: 42.
BFL XIV.210 Walleshausen Éva levelezése. Hallgató Salome Walleshausen Évának 1983. október 8.
Az 1931-ben történt esetről a sajtó is beszámolt: Tanos Ferenc fővárosi régiségkereskedő és
felesége San Remóban vetett véget életének. Egy budapesti házaspár tragédiája San Remóban. Az Est (22.) 1931. május 23.[1.]
Öngyilkos lett Dáni Balázs ny. vezérezredes, felsőházi tag. Pesti Hírlap, (66.) 1944. január 22.
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újrakezdték karrierjük építését. A szereplők érdekből vagy jobb híján kötötték házasságaikat. Az apa korlátokat szabott, uralkodott az anya és mindketten a lány
felett, akadályozták szeretetük tárgyának kibontakozását, saját útjának követését,
és Szabolcs édesanyja sem engedte fiának, hogy szerelemből nősüljön. A képet a
lélek betegségei, neuraszténia, feltételezhető depresszió, a családi és baráti körben,
valamint a tágabb társadalmi környezetben elkövetett, talán mintát szolgáltató
öngyilkosságok egészítik ki. Az 1945. február 12-hoz vezető utak feltárásával, ha a
gyilkosság, illetve öngyilkosság okaihoz nem is, de motívumaihoz mindenképpen
közelebb kerülhetünk.
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„Párizs városának kellős közepén” – bűntettek,
történetmesélés és félelem a 15–16. században
A középkor végén és a kora újkor elején számos fontos átalakulás indul meg, amelyek meghatározzák a modern Európa történelmét, ilyen például a reformáció
és katolikus reform vallási-egyházi megújulása, a királyi hatalom megerősödése
a társadalom egyre fokozottabb ellenőrzésének kiépülő intézményrendszerével,
illetve az igazságszolgáltatás egyre szigorúbbá és következetesebbé válásával.
Ezekben az átalakulásokban igen nagy szerepet játszottak a korszakban létező,
működő és hatékonyan felhasznált félelmek: félelem az idegentől a kitáguló világban, félelem bizonyos társadalmi csoportoktól (csavargók, koldusok), félelem
a bűnözéstől (alvilág), a Sátán mesterkedéseitől és szövetségeseitől (boszorkányság, más felekezethez tartozók). Nem véletlenül szentelt nagy hatású könyvet Jean
Delumeau a 14–18. század közti félelem jelenségének már 1978-ban, amelyben a
nyugati civilizációt egy ostromlott városhoz hasonlítja.1
Ebben a gondolatmenetben a félelem alapvetően nem mint megélt érzelem jelenik meg, nem az emberek mindennapi tapasztalatai, fiziológiai tünetei, a bennük lezajló lelki folyamatok számítanak, nem is ennek a különféle reprezentációi.
Ehelyett az játszik szerepet, hogy egyrészt mi a félelem tárgya, milyen értékek forognak veszélyben, minek az elveszítésétől tartanak, másrészt pedig, hogy mire
lehet felhasználni az így konkretizált félelmet és az azt kiváltó jelenségeket: közösségteremtésre, csoportok stigmatizálására, bűnbakképzésre.2
A működésben lévő félelem motívumait és felhasználását több történész egy
speciális témájú forráscsoport, a korszakban elterjedt bűnügyi történetek alapján
kísérelte meg.3 Mind a 15., mind a 16. század kapcsán felmerül,4 hogy ekkoriban
születik meg a fait divers, a kis színes hír, ami a hétköznapok rendjéből kilépő,
furcsa történet (csodás eset vagy szokatlan bűntény) – ez a műfaj 1500 környékén
már nyomtatásban, piaci céllal jelenik meg, de már a korábbi időszakban, a 15.
1
2
3
4

Delumeau 1978.; Naphy – Roberts 1997.; Scott – Kosso 2002.
Hasonló megközelítést alkalmaz: Gauvard 1999.; Broomhall 2016.
Wiltenburg 2012.
Lever 1993.; Gauvard 1994. 171.
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század folyamán észrevehető az iránta tanúsított érdeklődés. Tömegmédia híján
a korabeli fennmaradt kis színes történetek elterjedtsége megbecsülhetetlen, azt
viszont elmondhatjuk, hogy hatásos történetek voltak – hisz valaki kiválasztotta
őket sok másik közül, mert felkeltették az érdeklődését, valaki feljegyezte, mert
jelentéstelinek tartotta, vagy éppen valaki nyomtatásban piacra dobta, mert úgy
vélte, számíthat vele olvasóközönségre. A történetek valóságalapja a hatásosság
szempontjából lényegtelen.
A fait divers kategóriába tartozó bűnügyi történetek és a félelem vizsgálata inspiráló módszertani kísérleteket eredményezett. Arlette Farge 18. századi naplóírók
feljegyzéseiben fennmaradt anekdotákat, rémhírtörténeteket vizsgált, és úgy tekintett rájuk, mint az elterjedt, visszatérő motívumokat variáló „példás történetekre” (histoire exemplaire), amelyek valójában a közösséget foglalkoztató botrányos
esetek, félelmek feldolgozásában és nyilvánvalóvá tételében játszottak szerepet.5
Diane Roussel 16. századi párizsi bűnözésről szóló könyvében egy fejezetet a „párizsi közbizonytalanság” krónikáinak szentelt, amelyben a narratív forrásokban
feljegyzett rémhírek működését és a bűntények tematikáját elemezte, megrajzolva
ezzel a modern szubjektív biztonságérzet fogalmának korabeli jellemzőit.6 Lynn
Robson Bloody papist című elemzésében pedig nyomtatott bűnügyi történetek
elemzése révén építette fel a 16–17. századi angol katolikusellenes gondolkodás
változó kontextusait, és a gyilkosságok részleteit (az áldozat személye, a gyilkosság
körülményei) értelmezve mutatott rá arra, hogy konkrétan mitől is kellett félnie a
korabeli olvasóknak: katolikus összeesküvő csoportoktól vagy éppen a katolizáló
királytól.7 A bűnügyi történetek, a félelemkeltés és a kijelölt csoportok ellen fellépő hatalom képe összekapcsolódik a morális pánik modern jelenségében is, amelyet történeti anyagon is megpróbáltak értelmezni, ám ebben az esetben legalábbis
bizonytalan a tájékoztatás tömegeket elérő és befolyásoló hatékonysága, ami a félelemkeltés tényét megkérdőjelezi.8
Jelen tanulmányban a félelem működését homogén tematikájú, ám meglehetősen heterogén forráscsoport segítségével szeretném megragadni: ezek a 15–16.
században Franciaországban keringő, erőszakos bűnesetekről beszámoló különféle rövid történetek (faits divers), melyek egyrészt városi krónikák és naplók, másrészt alkalmi nyomtatványok (occasionnels), harmadrészt novellagyűjtemények

5
6
7
8

Farge 1992.; Novák 2010.
Roussel 2012: 44–81.
Robson 2004.
Shoemaker 2017; Lemmings – Walker 2009.
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lapjain bukkannak fel.9 A felsorolás heterogenitása utal arra, hogy ezekben a véres
„példás történetekben”, anekdotákban szétválaszthatatlanul keveredik egymással
a tényszerű és a fikciós elem, szinte függetlenül a műfajok „történeti” vagy „irodalmi” besorolásától. Ezek a szokatlan vagy borzasztó, a hétköznapokból kiemelkedő10 eseteket bemutató történetek igen gyakran épültek megtörtént eseményekre,
tényleges bűnesetekre, ám ezeket minden esetben formába öntötték, alakítottak
cselekményükön, részletekkel (például térbeli pontosításokkal) egészítették ki
vázukat, a tényszerű elemek mellett toposz-szerű, sztereotip, illetve ideológiák
által motivált elemeket is alkalmaztak.11 Az alábbiakban azt vizsgálom, hogy egyrészt a különféle bűnügyi történetekben található visszatérő részletek, konstruált
motívumok hogyan tudnak rávilágítani a korszakban működő félelmekre, a veszélyben forgó értékek iránti aggodalmakra, másrészt pedig arra, hogy ezeknek a
veszélyeknek, bűnügyeknek, szerencsétlenségeknek a megjelenítése, lejegyzése és
esetleges felhasználása milyen célokat szolgálhatott.

Elmesélt bűntettek – a források és a bűnözés
A 15–16. századok folyamán jól láthatólag megnőtt a bűnügyi történetek iránti
érdeklődés. Erről tanúskodnak például a korszakban végig jelenlevő ego-dokumentumok és városi naplók, amelyek lapjain egyre nagyobb teret nyernek a gyilkosságok és egyéb erőszakos bűncselekmények, illetve az ezeket követő megtorlás,
vagyis a kivégzések.12 Elemzésemben párizsi jogászok és klerikusok feljegyzéseit
használom fel, amelyek lefedik a vizsgált két évszázadot. Ha csak a megemlített
erőszakos bűncselekedetek számát nézzük, akkor is nyilvánvaló, hogy az idő előrehaladtával egyre több történet került lejegyzésre: a 15. század elejét lefedő névtelen párizsi klerikus 45 év alatt mindössze négy konkrét gyilkosságot mutat be, a
század második felében dolgozó Jean de Roye 24 év alatt hat erőszakos bűntényről
számol be. A 16. század elejének naplóiban már minden második évre jut egy gyilkossági történet (11 év alatt hat; 22 év alatt 13 eset), míg a század második felében
Pierre de l’Estoile 15 év alatt 68 egyéni erőszakos bűncselekményt jegyzett fel.13
9
10
11

12
13

A műfajokról lásd: Seguin 1964.; Lever 1993.; Pollmann 2016.; Bardet et al. 2010.; Pech 2010.
Gauvard 1994.; Barthes 1964.
A tényszerű és a fikciós elbeszélés értelmezéséhez lásd: Schmitt 2013.; Zemon Davis 1987.;
Chartier 1989.
A műfajról lásd: Pollmann 2016.; Novák 2015a.
Journal d’un bourgeois 1405–1449; Roye 1460–1483; Versoris 1519–1530; Journal d’un bourgeois 1515–1536; L’Estoile 1574–1589.
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Ugyanez mondható el a röplapokról, alkalmi nyomtatványokról is, amelyek a 15.
század végi megjelenésük utáni évtizedekben még csodás égi jelekről, természeti
katasztrófákról és csatákról számoltak be, majd az 1570-es évektől egyre növekvő
számban mutattak be kegyetlen gyilkosságokat és ördögi gonosztevőket is.14 Végül
pedig ezekben a századokban lesznek egyre népszerűbbek a francia nyelvű rövid
prózai elbeszéléseket tartalmazó kiadványok, novellagyűjtemények is, amelyek
korai, 15. század végi, 16. század eleji példányai a szerelem és a szexualitás témáit
mutatják be könnyed, szórakoztató stílusban,15 ám később specializálódnak a véres drámákra, a tiltott szerelemből fakadó kegyetlen gyilkosságok bemutatására,
és tragikus történetek (histoires tragiques) néven önálló műfajt hoznak létre 1560
körül, melynek legfontosabb 16. századi szerzői Pierre Boaistuau és François de
Belleforest.16 Ez a novellairodalom az aktualitások mellett nagy részben támaszkodik antik és középkori történetekre (mint a 14. századi Gesta Romanorum),
illetve Matteo Bandello itáliai novelláira, amelyekből azonban saját ízlésük szerint
válogatnak és fordítanak történeteket.
A bűnügyi történeteknek ez a több műfajban is tetten érhető népszerűvé válása összekapcsolódik több kortárs jelenséggel is. Jelentős figyelem helyeződik
ekkoriban magára az erőszakra, a vérontásra. Igaz ez a vallásgyakorlatra és a képzőművészetre, ahol a középkor utolsó századaiban új, pátosszal teli jámborsággal
fordulnak Jézus szenvedése, sebei, vére, a Passió eszközei felé, de hozzákapcsolják
ehhez a szentek mártíromságának egyre részletezőbb ábrázolásait, majd a reformáció mártírjainak történeteit is.17 És igaz a joggyakorlatra is, ahol az eddig elfogadottnak tartott erőszakos viselkedés bizonyos formáit kriminalizálni kezdik
és üldözik, mint a gyermekgyilkosságot, a hirtelen felindulásból, véletlenül vagy
bosszúból elkövetett emberölést. Ehhez kapcsolódik a jogszerű, igazságszolgáltatáshoz kötődő erőszak megugrása is, egyre gyakoribbá válik a halálbüntetés, egyre
sűrűbbek a kivégzések.18 Talán érdemes megemlíteni még az újfajta tűzfegyverek és az általuk ütött súlyosabb sebek vagy a már ekkor is egyre véresebbé váló
háborúk kulturális hatásait, illetve a nemesi becsületet védő párbaj 16. századi
felfutását is.19 Korszakunk folyamán tehát az erőszakos bűncselekmények iránti
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Seguin 1964.; Lever 1993.; Beam 2011.;
Sozzi 1971.
Pech 2010.
Rubin 1991.
Muchembled 1992. Soman 1992.; Spierenburg 2008.; Muchembled 2008.
Germa-Romann 2001.; Szabó 2008.
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érdeklődés beleilleszkedik a vér, a sebek, az erőszak, a szenvedés újfajta, számos
jelenségre kiterjedő kultúrájába, sőt kultuszába.20
Az általunk vizsgált források kulturális kontextusba helyezése mellett érdemes
arra is kitérni, hogy az elemzett bűnügyi történetek vajon hogyan viszonyulnak
magához a korabeli bűnözéshez. A naplókban, krónikákban feljegyzett bűntettek
természetesen egyáltalán nem tükrözik a tényleges bűnözés statisztikai adatait,
arányait, típusait; ez utóbbiak megismerésére valójában nagyon kevés lehetőséggel
rendelkezünk a titokban maradt, elhallgatott, informálisan, peren kívül elintézett
cselekedetek, a helyi szintű igazságszolgáltatás forráshiánya, illetve a rendkívül
sokszínű bírósági gyakorlat miatt.21 Az igazságszolgáltatás fennmaradt dokumentumai valójában szintén nem a tényleges bűnözést tükrözik, hanem azt, hogy a
hatalom mit tart fontosnak üldözni, mi ellen kíván fellépni, mit tart bűnténynek,
vagyis mit kriminalizál.22 A korszak narratív forrásai, mint például a naplók és
helyi krónikák abba engednek betekintést, hogy a társadalom egyes tagjai hogyan
viszonyulnak a bűnözéshez, az erőszakhoz, mire figyelnek fel, mit tartanak feljegyzésre érdemesnek, fontosnak, veszélyesnek – ez köthető a szubjektív biztonságérzet, illetve a bűnözéstől való félelem modern fogalmaihoz is.23 Végül pedig a
bűntetteket elbeszélő nyomtatványok, tényszerű vagy irodalmi jellegű történetek
gyakran ideológiai üzenetek átadására használják a véres eseteket. Az utóbbi
két forrástípussal dolgozva, fikció és tényszerűség, szubjektív látásmód és valós
események határterületén mozogva valójában félelmekkel, biztonságérzettel,
veszélyeztetettséggel, illetve ezek befolyásolásával találkozhatunk.

Az erőszakos történetek motívumai
A bűnügyi esetek korszakunk elején, egészen a 16. század közepéig igen gyakran
kivégzéstörténetekként jelennek meg: a városban lezajló halálbüntetéseket jegyzik fel a szerzők, akik kiegészítésként hozzáfűzik az elkövetett bűn részleteit is. A
törvényszegés így valójában a rend helyreállításának, a bűnös megbüntetésének
puszta előzménye, ez az elbeszélésmód azonban reflektálhat arra is, hogy a szerzők a kivégzések alkalmával szereztek tudomást a bűntényekről. Korszakunkban
ez a tájékoztatás a kivégzési rituálé része volt: mind a vesztőhelyhez vezető úton,
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mind a büntetés helyszínein kikiáltották az elítélt tetteit.24 A 16. századtól a kivégzések remek piaci alkalmat teremtettek a bűntényeket bemutató hivatalos nyomtatványok (arrêts criminels) vagy bűnügyi röplapok számára; utóbbiak, ahogy láttuk, a század második felétől, előbbiek inkább a 17–18. századtól jelentek meg
egyre nagyobb számban.25 Más esetekben, és különösen a 16. századi szövegekben
a gyilkosság maga áll az elbeszélés középpontjában: mind a 16. század elején élő
Nicolas Versoris, mind a század végén alkotó Pierre de l’Estoile elsősorban a bűntettre koncentrál, ennek részletező bemutatása mellett a kivégzés ugyan említésre
kerül, de inkább másodlagos szerepet játszik. A véres kegyetlenségeket felvonultató tragikus történetekben és röplapokban is meglehetősen háttérbe szorulnak a kivégzések, annak ellenére, hogy a két műfaj elsősorban ideológiai üzenet átadására
szolgál, vagyis a bűnnek el kell nyernie méltó büntetését. Itt azonban a megtorlás
gyakran az isteni gondviselés műve vagy éppen véres bosszú eredménye, az esetlegesen megjelenő ítéletvégrehajtás körülményei gyakran hiányoznak vagy éppen
háttérbe szorulnak a megtért bűnösként megjelenő elítélt kenetteljes szónoklata
mellett – az unalmas jogi eljárás és a szokványos ítéletvégrehajtás részletező leírása
ugyanis feltehetően kevéssé hatásosan közvetítette volna az elkerülhetetlen földi
és isteni igazságszolgáltatás, a helyreállt isteni rend, a patetikus megtérés ideológiáját.26
Ahogy a bűn és a büntetés összekapcsolásában, úgy a naplókban feljegyzett
gyilkosságok általános típusaiban is változások figyelhetők meg a két évszázad
alatt. Mivel a történetek nem a tényleges emberölések statisztikáját tükrözik, az
derül ki elemzésük révén, hogy mi érdekelte, mi borzasztotta el annyira a naplók szerzőit, hogy érdemesnek tartsák azt az írásban rögzítésre. A 15. század eleji
névtelen szerző például a gyilkosságokat alapvetően nem ítéli feljegyzendőnek,
holott az igazságszolgáltatás forrásai szerint igen sok verekedés, emberölés zajlik a nagyváros utcáin. Az erőszakos halál elsősorban a polgárháború tömeges
mészárlásainak leírásában vagy a martalócok általános gaztetteinek litániaszerű,
sztereotip felsorolásaiba illeszkedve jelenik meg, rablás, gyújtogatás, kereszteletlen csecsemők meggyilkolása, apácák megerőszakolása és pénteki húsevés társaságában, nevek és konkrét részletek nélkül, inkább példázatszerűen.27 A rendkívül
kisszámú egyéni eset is a háborúhoz és a polgárháborúhoz kötődik: a várost elhagyó angolok még az utolsó pillanatban végeztek néhány néven nevezett ártatlan
24
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kézművessel az utcán,28 egy terhes nőt pedig egy lázadó vidéki város kapitánya
gyilkoltatott meg borzasztó kegyetlenséggel (a fához kikötözött asszonyt a farkasok tépték szét magzatával együtt).29 Ezt a történetet a szerző rendkívüli részletességgel és tőle szokatlan pátosszal, a kegyetlenséget és a szenvedést kifejező
szavak visszatérő használatával meséli el. Egy másik állapotos nő meggyilkolása, félmeztelen holttestének az utcára vetése az 1418-as mészárláshullám egyik
kulcselemeként jelenik meg.30 Az egyénített gyilkosság korszakunk elején tehát
csak akkor kerülhet lejegyzésre, ha a legszigorúbb tabuk áthágását jelenti – terhesség gyanújának esetén korszakunkban nem végezték ki a halálraítélteket sem.
Terhes nők megölése, csecsemők legyilkolása, mindez egy, az új generációk
elpusztítását jelentő erőszakhullám képét vetíti előre, amit csak erősítenek azok a
történetek, amelyekben farkasok támadnak az emberekre, és tömegesen falják fel
Párizs határában a gyerekeket és a nőket.31 A gyermekek veszélyeztetettségére más
esetekben is nagy hangsúly helyeződik az 1430–40-es években: ekkor zajlik Gilles
de Rais, az „igazi Kékszakáll” pere, aki gyermekek tucatjait csalta el, erőszakolta
és gyilkolta meg kastélyában az ellene felhozott vádak szerint; de az általános rettegést még jobban mutatja az az 1449-ben elterjedt párizsi rémhír, mely szerint
koldusok és csavargók tömegesen rabolnak el kisgyerekeket, akiket megcsonkítanak, hogy több pénzt tudjanak keresni velük. A rémhír egy korábbi, 1390 körüli
változatában a szervezetten működő koldusok még kutakat mérgeztek, talán ebbe
a kerettörténetbe épül bele az új, gyermekekre vonatkozó motívum.32
Jean de Roye 15. század második felére vonatkozó feljegyzéseiben egyrészt
valamivel több esettel, másrészt egyre több pontos részlettel, névvel, helyszínnel
találkozunk: a gyilkosságok elvont példázatok helyett azonosítható, a hétköznapi környezetbe illeszkedő elbeszélésekként jelennek meg. Az esetek egy részében
hírességek szerepelnek: a francia király törvénytelen lányát házasságtörés miatt
megölte a férje, a párizsi hóhér fiával orgyilkosok végeztek egy utcasarkon, az
„Ardennes-i vadkan”-nak nevezett nemesúr pedig egy érseket gyilkolt meg.33 A
közemberek esetei között egy öngyilkosságot, egy feleséggyilkosságot, egy vérfertőzéssel súlyosbított gyermekgyilkosságot és egy szerzetesek közti vérontást
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Journal 1405–1449: 316.
Journal 1405–1449: 171–172.; Bove 2010.
Journal 1405–1449: 110.
Journal 1405–1449: 343., 348.
Novák 2010.; Journal 1405–1449: 389–390.; Bataille 1965.
Roye II. 15–16, 58, 118–120.
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találunk.34 A krónikába tehát hírességek botrányos esetei és néhány minősített
gyilkosság kerülhetett bele, a korábbi korszak rémisztő példázatai és litániaszerű
bűnlajstromai helyett itt tényleg kis színes, botrányos esetek, faits divers szerepelnek. A házasságtörő feleség meggyilkolása szinte novellaszerű részletességgel
jelenik meg; látjuk, amint a feldühödött férj a hálószobában leszúrja a riválisát,
majd a gyerekek szobájába menekült feleségével is végez.35
A korszakban keletkezett Cent nouvelles nouvelles (Száz új novella) hangulata azonban egészen eltérő: három gyilkos történetet tartalmaz csak a számtalan
pajzán és mulatságos eset mellett, ezekből kettő remekül illeszkedik a gyűjtemény
stílusába, hiszen férjek teszik el láb alól házasságtörő feleségeiket cseles módszerekkel, amelyek elfogadottként jelennek meg az elbeszélésben (47. és 56.).36
Egyetlen gyilkos novella mesél el valódi tragikus történetet a szerencsétlen szerelmesekről, akik össze akarnak házasodni, megszöknek, majd kegyetlen halált
halnak (98.). A Philippe de Vigneulles által 1500 körül írt novellagyűjtemény nem
is tartalmaz erőszakos bűncselekményt, a csalás, lopás, házasságtörés komikus bemutatására szorítkozik.37
A 16. század eleji naplók növekvő számú bűnesetei egyrészt folytatják a (jobbára helyi) hírességek botrányainak sorát, egy magas rangú bíró unokaöccse, a
kancellár rokona, nagyhatalmú tisztviselők családtagjai ölik meg egymást Nicolas
Versoris és az ismeretlen párizsi polgár feljegyzéseiben.38 Ám a szerzők érdeklődését kevésbé ismert szereplők bűnesetei is felkeltik: egy fiatal ügyvéd öngyilkossága, néhány szerelemféltésből elkövetett emberölés, egy-egy férjgyilkos feleség, két
testvér, akiket egy napon öltek meg két különböző helyen.39 A már ismert motívumok közül egyik sem jut túlsúlyra, újdonságként a gyilkos nők alakját érdemes
megemlíteni, akik néhány évtized múlva nagy karriert futnak majd be.40 A száz
évvel korábban félelmet keltő martalóc katonák és sztereotip gaztetteik helyét a
városi csavargók, garázda fiatalok, „rosszfiúk” (enffants de Paris, mauvais garçons)
veszik át, akiknek Versoris verekedést, nemi erőszakot, rablást, gyilkosságokat is
ró fel naplójában.41
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Roye I.: 45, 166, 175.
Roye II.: 15–16.
Jacob 1858.
LaGuardia 2011.
Pl. Journal 1515–1536: 245, 285.
Journal 1515–1536: 364, 389, 313, Versoris 166.
Az erőszakos nőkről lásd: Davis 1987; Roussel 2010.
Versoris 115, 140, 151–152,
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A korszakban három bűncselekmény azonban különösen nagy visszhangot kapott, több naplóíró is beszámolt róluk, sok részlet feljegyzésével. 1526-ban három
testvér a nyílt utcán megölte a sógorát egy peres ügy miatt; 1527-ben egy magas
rangú hivatalnok vacsorára hívta a sógorát, majd a közös étkezés után meggyilkolta; illetve 1530-ban egy vidéki pap meglátogatta a felettesét, szállást kapott tőle,
majd éjszaka leszúrta az ágyában.42 Az esetek leírásában megtalálhatjuk azokat
a visszatérő elemeket, amelyek felkelthették a naplóírók érdeklődését: ilyen lehet a családi kötelékek semmibe vétele, a vendégbarátság megszegése, az egyházi
emberekhez kötődő erőszakos cselekedet. Az elbeszélések még a térbeli részletek
megadásával is súlyosbító körülményeket mutattak fel: a három testvér áldozatát
akkor támadta meg, amikor az épp miséről tért haza a vendégfogadójába; a hivatalnok a sógorát az „atyai házba” hívta meg, és itt követte el egy pap jelenlétében a
gaztettet; végül a gyilkos vidéki pap egy egyetemhez tartozó kollégiumban, tehát
egyházi intézményben ölte meg az ágyban fekvő házigazdát és annak szolgáját.
A tényleges szerepet játszó egyházi épületek mellett több alkalommal egyszerű
helymegjelölésként is templomokat említenek a naplóírók, így tudjuk meg, hogy a
meggyilkolt sógor szálláshelye a Saint-Gervais templom mellett állt.43
A 16. század elején nyomtatásban megjelent novellagyűjtemények hangvétele némiképp megváltozik a korábbi alapvetően komikus, pajzán történetekhez
képest. Az 1520-as években kiadott, a Gesta Romanorum francia fordításaként
felfogható Violier des histoires romaines novellagyűjtemény nem a benne található néhány gyilkos történet miatt különleges (gyermekgyilkosság, apagyilkosság,
házasságtörők megölése), hanem az igazságszolgáltatás állandóan visszatérő szerepeltetése miatt, ugyanis számos per, helyes és helytelen ítéletek, megbüntetett
igazságtalan bírók, kivégzések követik egymást.44 Navarrai Margit Heptameronjában pedig a szerelem, a házasság fő témájában számos negatív hangvételű történetet találunk, amelyek a szenvedély pusztító erejét, bűnkeltő hatását bizonyítják
patetikus stílusban, éppen, mint a 16. század közepén megjelenő tragikus történetek. A crime de passion azonban egyáltalán nem egysíkú: a házasságtörő nők
szeretőjüket és gyermeküket ölik meg, a felszarvazott férfiak feleségük mellett az
ügyben érintett szolgákon és persze riválisaikon is bosszút állnak.45
Ez a sokszínűség tetten érhető Pierre de l’Estoile naplóbejegyzéseiben is, amelyek a francia vallásháborúk időszakában, a Szent Bertalan éji mészárlás utáni
42
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Versoris 187, 195, 218–219.; Journal 1515–1536: 242–243, 365, 367.
A korabeli térmeghatározás nyelvi fordulataira és ezek jelentőségére lásd: Smail 1999.
Brunet 1858.
Navarrai Margit 1981.; Le Cadet 2011.
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évtizedekben keletkeztek. A III. Henrik uralkodásának 15 éve alatt feljegyzett
majdnem hetven gyilkossági történet egy részében szerelemféltés áll a háttérben
(10 eset): felbőszült férjek végeznek feleségükkel (2 eset), vagy, és ez a gyakoribb,
állnak bosszút a riválisukon – ez utóbbi azonban az eseteket a szokványos, férfiak
között zajló összetűzések sorába helyezi át. Ez beleilleszkedik abba a tendenciába
is, hogy már nem csak a súlyos, szokatlan, tabuszegő esetek méltók a megörökítésre, hanem a hétköznapi gyilkosságok is felkeltik a szerző érdeklődését. Szokványosnak számít a korszakban virágkorát élő nemesi párbaj is, melyek közül L’Estoile is többről (9 eset) beszámol; ebben a műfajban a különlegességet a régi, több
generációs sérelmeket megbosszuló összecsapások jelentették, vagy azok a véres
esetek, ahol mindkét fél holtan maradt a helyszínen. Ez utóbbiak közül kiemelkedik a híres „kegyencek párbaja” 1578-ban, ahol a hat résztvevő közül négyen
elestek, köztük III. Henrik király legbizalmasabb pártfogoltjai is.46
A korábban hangsúlyosan megjelenő rokonok közti gyilkosságok mellett (7
eset) egy új motívum emelkedik ki, a gyilkos szolgák esetei (8), melyeket a háztartásfő L’Estoile nagy átérzéssel jegyez fel. Ehhez a típushoz hozzákapcsolódik,
illetve más esetekben is megjelenik a már ismert térbeli pontosítás, mely szerint
az áldozatokat saját házukban, hálószobájukban, ágyukban (11 eset) vagy éppen
az illemhelyről visszatérve gyilkolták meg. Így egy szolga gazdáját „saját ágyában
fekve” „embertelen módon” ölte meg, a párizsi elöljáró feleségét „saját szobájában”, „a tűz előtt ülve” támadta meg egy ismeretlen, Gast kapitányt pedig, aki a
Szent Bertalan éj során számos hugenottát ölt meg az ágyukban, szintén „párizsi
házában, a Saint-Honoré utcában”, „saját ágyában” gyilkolták meg.47 A saját ház
általános említése mellett L’Estoile-nál, mint a többi 16. századi naplóírónál is,
nagyon gyakori a pontos helymegadás, utcanevekkel, terekkel, közeli fontos épületekkel, külvárosok neveivel találkozunk a gyilkossági történetekben. Az 1570-es
évek végén, 80-as évek elején több alkalommal említi meg a szerző, hogy valakit a
város közepén, a királyi palota mellett, a Louvre épületéből hazafelé tartva támadtak meg vagy itt csaptak össze a párbajozó felek. Egy bíróra például akkor lőtt rá
valaki, mikor „a Palotából tért haza öszvérháton, reggel 10 és 11 óra között, Párizs
városának kellős közepén, a Saint-Jacques-de-la-Boucherie templom mellett”.48
Ez a térbeli részletgazdagság jellemzi az ebben az időben elterjedő bűnügyi témájú alkalmi nyomtatványok eszköztárát is, amelyek „igaz történetként” jelenítik
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L’Estoile 98–100.; Le Roux 1997.
L’Estoile 42, 265, 61.
L’Estoile 93, 94, 98, 101, 158.

132

_Hajnal István Kör kötet_.indd 132

2019. 06. 12. 15:14:28

„Párizs városának kellős közepén”...

meg önmagukat, itt a térbeli pontosság a hitelességet növeli.49 A bennük található
történetek a naplókétól egészen eltérő motívumokat használnak: látványosan sok
a női gyilkos, akik férjüket, apjukat vagy gyermeküket ölik meg (tíz vizsgált esetből hét ilyen),50 sok a többszörös gyilkosság, ahol egész családok esnek áldozatul
az erőszaknak.51 A vérszomjas nők ábrázolása illeszkedik ahhoz a tényhez, hogy
ekkoriban kezdik el kriminalizálni, szigorúan büntetni a csecsemőgyilkosságot,
sőt, a terhesség eltitkolását is.52 A szerelmi szál az 1600 előtti történetekben nem
játszik feltűnően nagy szerepet (2 eset), később azonban a házasságtörés lesz a
motívuma az esetek felének.
Ez a téma viszont már a kezdetektől jelen van az 1560-tól divatossá váló tragikus történetek novellafüzéreiben: a pusztító szerelem, a házasságtörés alapmotívumához kapcsolódva férj-, feleség-, és gyermekgyilkosságok bontakoznak ki a
történetekből, a házasságtörő fél bűnhődése mellett nagy szerepet kap a kapcsolatba beavatkozó családtagok meggyilkolása. A női gyilkosok száma nem olyan
magas (húsz történetben három), ahogy a női áldozatok, jellemzően házasságtörő
feleségek, sincsenek többségben: a tragikus történetekben az erőszak, néhány nagyon látványosan kegyetlen kivétel ellenére, ahol az elhagyott nők, feleségek különösen vérszomjasan kínozzák meg áldozataikat,53 megmarad a férfiak terepének.54

Egy korszak félelmeinek véres tükre
A tömeges és egyéni erőszak, gyilkos házastársak, szülők, szolgák és idegenek, falakon kívül, a város közepén és az ágyban elkövetett bűntettek rendkívül összetett
képet festenek a vizsgált kétszáz év néhány írástudója által látott (és fontosnak tartott) bűnözéséről. A megjelenített motívumok nem a korabeli kriminalitást tükrözik, a leírt történetek nem hűséges bemutatásai a valóságnak – ez azt jelenti, hogy
az egyéni választás, értékek, attitűdök, veszélyérzet és az ideológia nagy szerepet
játszanak az így kibontakozó képben.
Nem nehéz például észrevenni a veszélyeztetett csoportok, terhes nők, gyermekek, a városokra rátörő farkasok képéből kibontakozó apokaliptikus, világvé49
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Boaistuau – Belleforest 1578.; Belleforest 1569.; Belleforest 1572. – a 48 történetből 20 vonatkozik gyilkosságra.

133

_Hajnal István Kör kötet_.indd 133

2019. 06. 12. 15:14:28

Az érzelmek története

Novák Veronika

ge-hangulatot idéző félelmeket a 15. század elején: ez a kor egyfajta mélypont a
Párizs-környéki vidékek számára, a százéves háború és a polgárháború, a járványok, demográfiai hanyatlás, gazdasági összeomlás olyan válságos helyzetet teremtettek, amelyben a civilizáció vége, az új generációk elvesztése fenyegettek. A
békés lakosságra támadó, azt kínzó és megsemmisítő, sem Istent, sem embert nem
tisztelő martalócok – angolok, polgárháborús ellenfelek, sőt, saját katonák – jelentik a korszak egyik fontos bűnbak-csoportját, akik rettegéssel töltötték el a lakosságot, és hozzájuk társul majd a csavargók-koldusok veszedelmes rétege, akik a 16.
század egyik társadalmi válságáért lesznek majd felelősek.
A világvégevárás a 16. században is tetten érhető, tudjuk, hogy már az 1520as évektől lesték az emberek a csodajeleket, természeti katasztrófákat – várták az
özönvizet, féltek a városokat felgyújtó csavargóktól, az eretnekség miatt lesújtó
isteni haragtól. Több történész értelmezésében a vallási megosztottság korát, majd
a vallásháborúkat jellemző extrém erőszak, a tömegmészárlások, a kivételes kegyetlenség és ezek hangsúlyos bemutatása, tehát valójában a 16. századi naplókban, krónikákban, irodalomban megjelenő egyre több erőszakos bűneset is ennek
a világvégevárásnak, a romlott világ erőszak általi megtisztulásának lehet a jele.55
A polgárháború által sújtott város félelmei más motívumokban is megragadhatók. A bizonytalanság, a régi szolidaritások felbomlása, az addig védettnek hitt
helyek, közösségek szétesése megjelenhet a rokonság, a család, a saját ház kifordult bemutatásában. A sógorok, családtagok egymás ellen fordulása a 16. századi történetekben a belülről megosztott világnak a képét vetítheti elénk.56 A saját
lakásukban, saját ágyukban megölt áldozatok visszatérő motívuma pedig a gyanússá, félelmetessé váló ismerős helyekre utalhat, csakúgy mint a város közepén
elkövetett gaztettek.57 A bűnügyi történetek mellett ezt a félelmet tükrözik a titkos
összeesküvésekről szóló rémhírek, amelyek a meggyilkolandók listázását, a házak
megjelölését, a rejtegetett fegyverek előkerülését vizionálják mind a 15. század elején, mind a 16. század második felében.58
A belső megosztottság mellett a korszak nagy, talán legnagyobb kérdése a legfőbb hatalom és ennek megkérdőjelezése. Az abszolutizmus fokozatos kiépítése,
az uralkodók világi és egyházi hatalmának összekapcsolódása, a reformáció és a
katolikus reform során kiforrott lelkiismereti-vallásgyakorlati-magánéleti elle-
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nőrzés, együtt az apai hatalom megerősödésével59 egy a középkorinál jóval kiélezettebb helyzetet hoztak létre. Ebben a hatalmi viszonyrendszerben érthetővé
válik az a kép, amely az apjuknak-férjüknek alávetett nőket rendszeresen lázadónak, erőszakosnak, kegyetlennek mutatja be,60 annak ellenére, hogy az erőszakos
bűncselekmények túlnyomó része továbbra is a férfiak ügye maradt.61 Érdemes
azonban megfigyelni, hogy ez a nőábrázolás mennyire függ az adott műfaji keretektől: az alkalmi nyomtatványok a bemutatott női gyilkosok túlzó arányával hatnak, míg a novellagyűjtemények inkább a női erőszak szélsőséges voltát, különleges kegyetlenségét emelik ki; a naplók szintjén pedig ez a motívum szinte nem
is megragadható. A kegyetlen nő képe így tiszta propagandafogásnak tűnik, ami
egybecseng a csecsemőgyilkosság és az eltitkolt terhességek korabeli kriminalizálásával – valójában a rendezetlen női szexualitás, az apák és férjek tekintélyének
megkérdőjelezése jelentett veszélyt a hatalom számára.62
A tekintély megkérdőjelezésének motívumai azonban megtalálhatók a naplókban is. L’Estoile gazdájukat meggyilkoló szolgái és párbajozó nemesei a legnépesebb csoportot jelentik a feljegyzett elkövetők között, ami a polgári, értelmiségi
naplóírók és a városi felsőbb rétegek közös félelmeit tükrözheti.63 Ugyanez lehet az
üzenete a bűnesetek térbeliségének: a város központi terein, templomok közvetlen
közelében, egyházi épületekben, a királyi rezidenciák vagy éppen az igazságszolgáltatás székhelye mellett elkövetett erőszakos bűncselekmények hangsúlyos megjelenítése arra utal, hogy a bűn a perifériák, a sötét, távoli terek helyett az egyházi
és világi hatalom tereinek közvetlen közelében, a város szívében bontakozott ki.
Ez az általánosítás ebben az esetben sem fest hű képet a korabeli bűnözésről, amelyeknek elkövetői, áldozatai és tetthelyei is, az igazságszolgáltatás dokumentumai
alapján, meglehetősen arányosan oszlanak el a térben, a városból kivezető főbb
utcák és a forgalmas piacterek gyenge túlsúlyával.64
Végül magának a bűnnek és bűnhődésnek a többféle bemutatása is a korszak
jelentős tendenciáira mutat rá. A naplók kivégzés-centrikussága, az igazságszolgáltatás rítusainak, helyszíneinek szentelt kiemelt figyelem65 beleillik a 15–16.
századra jellemző, más forrásokban is kifejeződő, általános bizonytalanságérzet,
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Muchembled 2007.
Roussel 2012: 75–76.
Roussel 2012: 186–187.
Novák 2015b.
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az erősebb rendfenntartás, megtorlás, az igazságosztó király iránti igény kontextusába.66 Az elkövetők, veszélyesnek kikiáltott társadalmi csoportok kijelölése a
másságtól, a leszakadó társadalmi csoportoktól való elhatárolódás logikájában értelmezhető, ami megjelenik az alvilágot lefestő angol rogue-literature, a pikareszk,
a koldustrükköket bemutató irodalom sikerében is, illetve a szegénység kriminalizálásában.67 Ezzel az alapvetően világias szemlélettel szemben hasít ki magának
helyet a minden embert fenyegető bűn, a szerelemből, paráznaságból, veszélyes
szenvedélyekből kinövő gyilkosság képe a tragikus történetekben, amelyek az
erkölcs, elkárhozás, megváltás, isteni büntetés kontextusában értelmeződnek, és
viszonylag kevés teret szánnak az igazságszolgáltatás működésének.68 Mindez beleillik a keresztény Nyugat lelki megrendszabályozásába, a pokol, a kísértés, a bűn
félelmére építő, bűntudatra alapozó késő középkori-kora újkori indoktrinációba.69
A bűnügyi történetek tehát tematikájukkal, motívumaikkal éles és újszerű
megvilágításba helyezik a késő középkori, kora újkori franciák tapasztalatait, félelmeit; rajtuk keresztül a modernitás megszületésének különösen véres és kegyetlen oldalával szembesülünk.
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Félelem és politika: határvillongások és
román „emisszáriusok” Erdélyben
a kiegyezés után
A nagy francia forradalom kapcsán George Lefebvre boncolgatta a „nagy félelem”
anatómiáját.1 Az 1848−49. évi forradalom és szabadságharc Magyarországon és
Erdélyben is felszínre hozta a „nagy félelmet”.2 Még a polgárháború kitörése előtt
különböző rémhírek terjedtek országszerte, félt a földesúr a jobbágyától, magyar
a romántól, szerbtől és fordítva. A félelem a viszonyok konszolidálódása után sem
múlt el nyomtalanul. A kiegyezés környékén, a fokozódó bizonytalanság hatására
szintén megfigyelhető – bár jóval csekélyebb mértékben – a félelem fellángolása.
Amikor mintegy másfél évtizeddel ezelőtt Erdély 1867. évi unióját és azt követő integrációját feldolgozó könyvemhez gyűjtöttem az anyagot,3 meglepett, hogy
a hatóságokat mennyire foglalkoztatták a különböző gyanús elemekről, kémekről,
emisszáriusokról, agitátorokról szóló hírek és álhírek. Az erdélyi királyi biztos elé
is gyakran kerültek ilyen ügyek; utasítására a hatóságok sok esetben megpróbáltak
ezeknek utánajárni. Ugyancsak aggodalommal és félelemmel voltak tele a román
és szász politikusok, értelmiségiek, ahogy ez levelezésükből, visszaemlékezéseikből is kiderül.
Írásomban ennek a félelemnek4 csak egyik aspektusával foglalkozom, mégpedig az erdélyi magyar közigazgatási-politikai elit félelmeivel: azt vizsgálom – el1

2

3

4

Timothy Tackett újragondolta Lefebvre híres írását, és rámutatott a jelenség komplex voltára, illetve hogy sok helyen az arisztokrata összeesküvés elmélete csak az események után
terjedt el. Tackett 2004.
Egyes vidékeken a félelem általános volt. Liviu Maior több esetet hoz fel a rémhírek terjedésére, a kölcsönös félelemre. Maior 1998: 193−218. Pál 2010: 74−75. Az erdélyi viszonyokról
1848-ban: Miskolczy 1979.
Az 1848-ban már egyszer törvénybe iktatott unió a kiegyezéssel lépett ismét érvénybe. Az
átmeneti időszakra (1867–72) Péchy Manó grófot, Abaúj vármegye főispánját nevezték ki erdélyi királyi biztosnak, akinek feladata az integráció levezénylése, valamint a nemzetiségi és
felekezeti ellentétek enyhítése volt. Pál 2010.
A félelmet az emberi alapérzelmek közé szokták sorolni, és már az ókori történetírók, így
Thuküdidész is magyarázó elvként használták. Bosbach 2000: XI.
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sősorban az erdélyi királyi biztosi hivatal és a belügyminisztérium levéltárának
anyagán keresztül –, hogy honnan eredt a félelem; ki és mi keltett gyanút, illetve
félelmet; a hatóságok szemében kik voltak a „gyanúsak” és „agitátorok”, kik és
hogyan próbálták meg leleplezni titkos tevékenységüket; végül arra vonatkozóan
fogalmazom meg feltevéseimet, hogy Erdély esetében ez a félelem mennyiben befolyásolta a kiegyezés utáni politikát.
Bár az érzelmek története Kelet-Közép-Európában is egyre inkább elfoglalja a
helyét a történetírásban, még mindig kevés az olyan tanulmány, amely az érzelmeknek a politikára gyakorolt hatását vizsgálja.5 Közismert, hogy az Oroszországtól
és a pánszlávizmustól való félelem már a reformkori nemzedék gondolkodását is
meghatározta, mindez a nemzethalál vizionálásával együtt a politikára is hatással
volt.6 Erdélyben azonban érthető okokból nagyobb szerepet játszott a román
többségtől való félelem. A magyar nemesség körében még a Horea vezette felkelés
vérengzéseinek emléke is kísértett, de a meghatározó élményt az 1848−49. évi forradalom és szabadságharc jelentette. A véres polgárháború, a civil lakosságot ért
atrocitások emléke meghatározó volt, és hosszú időre rányomta bélyegét Erdély
népeinek egymáshoz való viszonyára. Nem csoda, hogy a hatóságokat a kiegyezés
idején is elsősorban a dákoromán agitátorok, illetve a román kémek nyugtalanították. Ehhez járult a bizonytalanság amiatt, hogy az új megoldás mennyire lesz
tartós életű, hiszen a kortársak az előző szűk két évtizedben több kísérletnek is
tanúi lehettek. Köztudomású, hogy a kiegyezéssel nemcsak a románok és szászok
nem voltak megelégedve, hanem a magyarok egy része sem – jellemző módon
azonban ekkor még az erdélyi magyar elit majdnem teljes egységben a Deák-pártot támogatta, mert az uniót létfontosságúnak tartotta.7
Nézzük legelőször, hogy miben gyökerezett és mennyiben volt reális alapja
a félelemnek, illetve kiktől/mitől féltek. Ahogy már utaltam rá, Erdélyben elsősorban a románoktól, ennek kapcsán egyrészt az új román államtól és az általa
küldött/manipulált ügynököktől, „emisszáriusoktól”, másrészt a helyi román „túlzóktól” (az utóbbiakra ezúttal nem térek ki). A félelem okai között mind belső,
mind külső tényezőket találunk. A belső tényezők közül legfontosabbak a román
5

6

7

Birgit Aschmann is mint ismeretlen terepről beszélt még egy évtizeddel ezelőtt az érzelmek
és politika kapcsolatáról, és kifejtette a téma kutatásának nehézségeit. Utóbbiak közül a forrásokhoz kapcsolódó problémákat tartotta a legsúlyosabbnak. Aschmann 2005: 31.
Wesselényi Miklósnál 1848-ban már a román irredenta törekvésektől való félelem is megjelenik a pánszlávizmustól való félelem mellett. Lásd Wesselényi 1848. Idézi: Benkő 134–135;
Trócsányi 1965: 541–542.
Lásd Pál 2010. 147−160.
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demográfiai fölény, azaz a román többség Erdélyben, valamint az 1848−49-es polgárháború okozta traumák voltak.
A nemzetközi hátteret az úgynevezett keleti kérdés képezte.8 Az Oroszország
és a hanyatló Oszmán Birodalom közti hosszú konfliktus nem hagyta nyugodni a
viszonyokat a Balkánon. Moldva és Havasalföld egyesülése 1859-ben az Oszmán
Birodalom hanyatlásának volt az egyik következménye.9 A román nemzetállam
– bár egyelőre nem fenyegette közvetlenül a Habsburg Monarchiát és ezen belül
Erdélyt – mindenképpen jóval nagyobb vonzerőt gyakorolt az erdélyi románokra, mint az oszmán függésben és nehezebb viszonyok között élő Havasalföld és
Moldva, másrészt pedig mind bel-, mind külpolitikai téren igyekezett a felszínen
tartani az erdélyi kérdést. Az új állam megerősödésének egy újabb állomása volt
az Alexandru Ioan Cuza fejedelem lemondatása nyomán, egy évvel a kiegyezés
előtt Hohenzollern-Sigmaringen Károly meghívása a román trónra. Ezt követően
a cél a teljes függetlenség kivívása volt a névleg még oszmán függésben álló ország
számára.
Az egyesülés sikerén felbuzdulva a romániai sajtó élénken foglalkozott az erdélyi románokkal, és megjelentek az irredenta hangok is. Már Cuza idejében is
főként a Romániába emigrált erdélyi románok képviselték ezt az irányvonalat. Az
új állam részben az erejét próbálgatta, részben pedig kihasználta a határőrezredek feloszlatása után (1851) a Monarchia és a Moldva, illetve Havasalföld közti
határvonal őrzésében bekövetkezett változásokat. A határincidensek napirenden
voltak, különösen Moldva irányából. A téma hosszú és bonyolult előtörténetének
kifejtésére e rövid írás keretében nincs lehetőség. Dióhéjban arról van szó, hogy a
18. század második felében (1769-ben) a Habsburg Monarchia – nézőponttól függően – visszacsatolt vagy megszerzett egy határsávot a Keleti-Kárpátokban, amely
állítólag a 17. század közepéig Erdélyhez tartozott, és amelyet 1783-ban a határőrezredeknek adtak át (ezek voltak az úgynevezett revindikált havasok).10 A határőrezredek feloszlatása (1851) után azonban a moldvaiak igyekeztek visszaszerezni a havasokat, kihasználva a meggyengült határőrzést. Ezt megkönnyítette az
is, hogy sok helyen a határ nem volt a maihoz hasonlóan vonalszerűen kijelölve,
illetve vitatott volt. A román fejedelemségek 1864-ben egyoldalú határkijelölést
végeztek, utána pedig a vitás területeket úgy tekintették, mint sajátjukat, sok esetben katonai őrházakat is építettek megvédésükre.

8
9
10

Ormos – Majoros 1998: 40−41; 151−155.
Palotás 1998: 344−347.
Ennek főként későbbi történetére lásd Kocsis 2006; Venczel 1944.
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Nem csoda, hogy a kiegyezést követő időszakban, 1867–68-ban egyik határincidens a másikat érte: a csíki és háromszéki hatóságok a kormányt ostromolták, és katonai segítséget, illetve diplomáciai közbenjárást kértek. Csak egyetlen
esetet ragadok ki példaként: 1867. október 26-án a moldvai románvásári (Roman) Ghica hercegnő két fia állítólag több mint száz fegyveressel megtámadta
és bántalmazta a Csíkszépvíz határában, Fehérbükkön lakó székely haszonbérlőket. 11 Az épületeket a benne található ingóságokkal, szénával együtt felégették,
az állatokat pedig elhajtották arra hivatkozva, hogy a terület az ő tulajdonukat
képezi, az állatokat pedig egész nyáron a szintén az ő birtokukban levő Apahavason legeltették. Ráadásul a moldvaiak szerint ennél is több forgott kockán:
erdélyi részről az építkezésekkel és a pénzügyőrök bejárásával arra törekedtek,
„hogy azon valóságos moldovai határ a magyarok számára elfoglaltassék”.12 Péchy
Manó erdélyi királyi biztos a „polgárosodott országok közt hallatlan merénylet”
kapcsán sürgette a közös külügyminisztérium útján való közbenjárást és egy
vegyes bizottság létrehozását, de addig is katonaság kirendelését kérte, hogy „a
moldvaiak kihívó, veszélyteljes és saját kormányunk lealázására célzó merényletei
sikeresen gátoltassanak.”13 Több ilyen incidens után 1868-ban a sürgetett vegyes
bizottság megkezdte működését, de a munkálatok egészen 1884-ig elhúzódtak –
ez azonban már egy másik történet.14
Többek között ezért is tartották szükségesnek a hatóságok a szomszéd ország
megfigyelését, az onnan érkező hírek begyűjtését. Kik voltak az informátorok? Az
információk jelentős része a vesztegzár állomásoktól (úgynevezett veszteglő intézetek) származott.15 Ezeket a karanténállomásokat Mária Terézia idejében állították fel. Erdélyben, a főbb szorosok és hágók mellett működtek, és az egészségügyi
és állategészségügyi tevékenységen túl már a korábbi időszakban is volt hírszerző feladatkörük. Ahogy az ojtozi intézet igazgatója egyik levelében írta, a hírek
„a veszteglő hivatal és közegei kikémlelése” nyomán származnak.16 Ezen kívül a
11

12

13

14

15
16

Az eset bemutatásánál nehéz kiküszöbölni az egyoldalúságot, mert forrásaim a magyar hatóságok szemszögéből ismertetik a történteket.
MNL OL K 150 1867-VII-10759. Péchy Manó királyi biztos a belügyminiszternek, 1867. november 15.
MNL OL K 150 1867-VII-10759. Péchy Manó királyi biztos a belügyminiszternek, 1867. november 15.
Erdélyben különben továbbra is fennmaradt a csendőrség, bár Magyarország többi részén
1867 márciusában megszüntették.
Történetükre lásd Kulcsár 2012.
MNL OL F 271 3. cs. Csoma Károly igazgató jelentése Péchy Manó királyi biztosnak, 1868.
november 30.
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határsértésekről, hatávillongásokról a határszéli törvényhatóságok főtisztjei is jelentettek, a bukaresti osztrák-magyar konzul jelentései szintén eljutottak a közös
külügyminiszter, illetve az első hónapokban az osztrák rendőrminiszter közvetítésével a magyar kormányhoz.
A vesztegzár állomások igazgatói különösen aktívak voltak. Közülük is kitűnt
dr. Varga Ferenc, aki később a pesti Állatorvosi Intézet tanára, majd igazgatója lett,
és aki például 1868 őszén a következőket jelentette: a „Moldva-Oláhországban
legújabb időben sűrűn mutatkozó politikai és nemzetiségi izgatás még nagyobb
mérvű kezd lenni”, egyre gyakrabban lehet hallani a magyarellenes kifakadásokat, „hogy csak azt várják, hogy erdélyi testvéreik felkeljenek, rögtön segítségökre
jönnek, hogy a magyaroknak a rajtuk elkövetett méltatlanságot visszafizessék s
őseik birtokát visszafoglalják; ez most közöttük a beszéd tárgya”. Varga – ahogy
jelentésében írta – naponta a határszéli helységeket járta, és gyakran volt fültanúja
ilyen jeleneteknek, szerinte ráadásul „a kormány még táplálja ezen izgatottságot
egyénei s a falvakba küldött izgató iratok által”.17 Értesülései szerint a határszélhez
közeli városokba, sőt az egyik kolostorba (Cozia) is katonaságot vezényeltek, és a
határőröket is rendes katonasággal akarták felcserélni. Érthető módon a csapatmozgásokat, a katonaság megerősítését különösen figyelemmel kísérték.
A fenti híreket erősítette meg a vulkáni karanténintézet igazgatója is: a román
fejedelemségekben újonnan szervezett határőr katonaság „szünet nélkül a céllövészet s egyéb újonnan béhozott katonai hadgyakorlattal foglalkoznak porosz sistema szerént”, ráadásul „az újonnan alakult minisztérium éppoly gyűlölettel érez a
magyarok ellen, mint az előbbeni, és azt rebesgetik a nép előtt, hogy a magyarhoni
és erdélyi oláh testvéreiket mielőbb fel kívánják szabadítani a zsarnok magyar uralom alól”.18
A félelem azonban kölcsönös volt, mert az ojtozi karanténintézet igazgatójának jelentése szerint a romániai kormánypárt „azzal izgat, hogy miután a Magyarés Erdélyországba[n] a román nemzetet a németek és magyarok megfosztották
alkotmányaiktól, maholnap következnek ők, mert Ausztria készül a Moldva fejedelemséget meghódítani, hogy pedig rajtok is meg ne történjék a bekövetkezhető
szerencsétlenség, kéntelenek Oroszországhoz fordulni, onnan várni megmentését
nemzeti életek további fenntartásának.”19 Amúgy éppen Csoma Károly, az ojtozi
17
18

19

MNL OL F 271 3. cs. dr. Varga Ferenc Péchy Manó királyi biztosnak, 1868. november 29.
MNL OL F 271 3. cs. dr. Braun Sándor, a vulkáni vesztegintézet igazgatója Péchy Manó királyi biztosnak, 1868. december 29.
MNL OL F 271 3. cs. Csoma Károly igazgató jelentése Péchy Manó királyi biztosnak, 1868.
december 19.
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karanténigazgató volt a legszkeptikusabb az ilyenszerű híresztelésekkel szemben:
egy másik alkalommal azt jelentette, hogy terjednek ugyan olyan hírek, hogy tavasszal kitör a forradalom, és „a tevékenység pártja azon alkalommal meglátogatná Erdélyországot is, de ez csak mondabeszéd” – tette hozzá.20
Kivételes alkalmakkor egy-egy ügy felderítésével rendőri közegeket is megbíztak – ha kellett, Pestről küldték le a szakembereket. Néha alkalmi ügynököket
is fizetett a kormány, illetve a királyi biztos. Ennek komoly hagyományai voltak
az előző időszakból, ahogy ezt Deák Ágnes kutatásai mutatják.21 A Romániából
érkező hírek is nyugtalanítóak voltak, de emellett számos hír és rémhír röppent
fel kémekről, emisszáriusokról, gyanús egyénekről. Hol „a Brassóban mutatkozó
román küldöncök”-et, hol fürdőhelyeken, például a román bojárok által is kedvelt
Előpatakon felbukkanó egy-egy gyanús egyént igyekeztek lefülelni. A királyi biztos intézkedéseket is foganatosított „román részről az erdélyi részekben lakó oláhok között célbavett kárhozatos és veszélyes izgatás meghiúsítására”.22 Lényege az
volt, hogy a hatóságok „az illető izgatókat minden kétkedés nélkül befogatván”, ha
idegen állampolgárok voltak, kitoloncolták, ha pedig magyar, akkor megindították
a bírósági eljárást ellenük.
A következőkben egyetlen ilyen esetet mutatok be kissé részletesebben: 1867.
július 1-én a bukaresti osztrák-magyar konzul közölte a magyar kormánnyal „egy
dáco-román bizottmánynak Bukarestben megalakulását és annak két megbízottainak Erdélybe beléptét”.23 Az erdélyi királyi biztos ennek nyomán utasította a
hatóságokat, hogy „Candiano és Costesco küldöncöket megjelenésük esetében
éber rendőri felügyelés alá vegyék, foglalkozásukat és társadalmi közlekedésüket
őrszemmel kísérjék, szükség esetén a nevezettek ellen szabályszerűleg járjanak
el.”24 Ennek nyomán egy részben bohózatba illő követés és megfigyelés kezdődött.
Körözést adtak ki ellenük, miközben Alexandru Candianu „emisszárius” Pesten az Angol királyné szállóban lakott, és fogadta a pesti román egyetemi ifjúság

20

21

22
23

24

MNL OL F 271 3. cs. Csoma Károly igazgató jelentése Péchy Manó királyi biztosnak, 1868.
november 30.
Az erdélyi ügynökökről a provizórium időszakában csak szórványos adatok maradtak fent,
de ezekből kiderül, hogy Crenneville is küldött ügynököket Romániába, és a központi levelezők között is találunk erdélyieket. Deák 2015: 347−351.
MNL OL K 150 1867-III/R -16 -2023. A belügyminiszter a királyi biztosnak, 1867. július 9.
Itt az 1867. június 23-án alakult Transilvania nevű társaságról van szó, amelyet Bukarestben
tanuló erdélyi románok kezdeményeztek, de amelynek neves romániai személyiségek is tagjai voltak.
MNL OL K 150 1867-III/R -16 -2023.
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ünneplését. Végül őt Zalatnán fogták el, ahonnan az Alsó-Fehér vármegyei főispán bekísértette Nagyenyedre.
A hatóságok nehéz helyzetben voltak, mert semmilyen terhelő adat nem állt
rendelkezésre arról, hogy a gyanúsított bármilyen törvényellenes cselekedetet követett volna el, és Candianu is ártatlannak vallotta magát.25 A királyi biztos szerint
azonban „kétséget nem szenved, hogy Candiano nem egyedül kéjutazási szándokból, vagy – mint állítá – journalistikai adatok beszerzése végett jött Erdélybe”,
főleg, hogy irataiban mindazok lakcímmel együtt szerepelnek, „kik a magyarok
ellen a legnagyobb ellenségeskedéssel viseltetnek, lakásaiknak följegyzése mellett”. A hivatalos jelentések szerint pedig erdélyi útjában „a legfellengzőbb, túlzó
és veszélyes románokkal összejöveteleket tartott”, 26 köztük például a verespataki
görög katolikus esperes és egykori 48-as forradalmárral, Simion Balinttal, akinek
nevéhez az érchegységi vérengzések egy része tapadt.
A belügyminiszter, miniszterelnök és a királyi biztos közötti sűrű táviratváltás
után végül Candianut iratai egy részének elkobzása után július 23-án kitoloncolták az országból. Péchy Manó királyi biztos ennek nyomán kérte, hogy a magyar
kormány az osztrák miniszterelnökkel, Beusttal egyetértésben lépjen fel a román
kormánynál, amely „erélyesen interpelláltassék azon izgatásokra nézve, melyek onnét Erdélybe átszivárognak, és az emissariusok által élesztetnek”.27 Péchy
az esetet közölte a szebeni főhadparancsnoksággal, a bukaresti osztrák-magyar
főügynökséggel és a helybeli csendőrparancsnoksággal is, kérve, hogy lehetőleg
nehezítsék az „ilyetén gyanús egyéneknek Erdélybe leendő bejövetelét”.28 Candianu kiutasítása után újabb kombináció is felmerült: a bukaresti osztrák-magyar
ügynök bizalmas közlés alapján azt jelentette, hogy állítólag a bukaresti porosz
konzul a dákoromán komité alelnökének, Constantin Rosettinek július 13-án hatezer tallért adott át abból a célból, hogy Erdélyben agitációt folytassanak, és e
célból Candianut küldték Erdélybe pénzzel és forradalmi irományokkal.29
Felmerül a kérdés: ki volt a két kémgyanús egyén? Mindketten tüzértisztek
voltak Alexandru Ioan Cuza fejedelem alatt. Az ismertebb közülük Candianu volt,
aki Cuza bizalmi emberének számított, azonban ő lett az ellene szervezett puccs
egyik fő szervezője is, aki fegyveresen kényszerítette Cuzát a lemondásra. Ennek
25
26
27
28
29

Costescuról az sem derült ki az iratokból, hogy ő egyáltalán megjelent-e Magyarországon.
MNL OL K 150 1867-III/R -16 -2023. Péchy Manó a belügyminiszternek, 1867. július 22.
MNL OL K 150 1867-III/R -16 -2023. Péchy Manó a belügyminiszternek, 1867. július 22.
MNL OL K 150 1867-III/R -16 -2023. Péchy Manó a belügyminiszternek, 1867. július 22.
MNL OL K 150 1867-III/R -16 -2023. K. k. Ministerraths-Präsidium, Polizey-Abteilung a
magyar belügyminiszternek, Bécs, 1867. július 29.

149

_Hajnal István Kör kötet_.indd 149

2019. 06. 12. 15:14:29

Az érzelmek története

Pál Judit

nyomán kinevezték a hadügyminisztériumba titkárnak, de a tisztikar nyomására
le kellett mondania. Ezután újságot (Perseverența) alapított, amelyben a magyarországi románokkal is sokat foglalkozott. Az iratokból nehéz eldönteni, hogy men�nyiben voltak ténylegesen kémek, illetve ügynökök. Candianu iratai közt találunk
leveleket, verseket, a budapesti román diákok által ajándékozott díszalbumot, valamint feljegyzéseket az erdélyi román vezetőkről, képviselőkről, városokról, történelmi adatokról. Ezek hangneméről képet kaphatunk az említett pesti albumból
származó egyik üdvözlő vers részlete alapján: „Hullámzó időkben érkeztél szeretett testvér, a megaláztatás, gonoszság és nyomorúság idejében, midőn dicsfényes
Közép-Dacia tolvajok és útonállóktól bántalmaztatik. /Midőn a barbarizmus fiai
újból hasogatják Dacia derék fiainak magasztos és nemes keblét.”30
Ahogy a fenti eset is mutatja, a Monarchia mindkét központját foglalkoztatta a
külföldi ellenséges propaganda elhárítása. Deák Ágnes értékelése szerint „1867 tavaszától a bécsi birodalmi és a pesti kormányzat együttműködése a rendőri ügyek
területén” zökkenőmentesen alakult, nemcsak a külföldi propagandára, hanem
a belföldi gyanús személyekre is felhívták egymás figyelmét, bizalmas információkat osztottak meg egymással.31 1867 tavaszán Friedrich Beust külügyminiszter-miniszterelnök ígéretet tett Andrássy Gyula magyar miniszterelnöknek, hogy
átadja a bécsi rendőrhivatal magyarországi államrendőrségi ügyekre, többek között az emisszáriusokra, sajtó- és egyesületi ügyekre vonatkozó iratait, az informátori hálózatot azonban Bécsben legalább részben igyekeztek átmenteni.32
Hogy azonban a kémelhárítás egyelőre mennyire távol állt a profizmustól, azt
az ügy utóélete is mutatja. Hazatérve Candiano lapjában cikksorozatban számolt
be a vele történtekről. Ebből az is kiderült, hogy neki már Magyarországon felhívták a figyelmét az „árulóra”, azaz az informátorra. Péchy ennek nyomán szabadkozni kényszerült: „a Candiano Erdélyben megjelenésérőli értesítés a főtiszteknek
bizalmas úton adattatván ki, csakis az illető alsóbb közigazgatási közeg tapintatlanságának tulajdonítható, ha Candiano elfogatásakor arról értesíttetett, hogy reá
a kormány ki által lett figyelmessé téve”; de ezután gondoskodni fog – biztosította
a belügyminisztert −, hogy hasonló kellemetlenségek ne forduljanak elő.33
30

31

32

33

MNL OL K 150 1867-III/R -16 -2023. Suvenire de la tinerimea romana din Pesta – iuliu 1867
– Dl. Alesandru Candianu. A belügyminisztérium tolmácsának fordításában.
Rendőri ügyekben 1867 végéig a közvetlen kapcsolatfelvétel is lehetséges volt. Deák 2015:
545−547.
A rendőri szervek 1867 április végéig működtek Magyarországon, de egyes informátorokat
még évekig foglalkoztattak Bécsből. Deák 2015: 540−545.
MNL OL K 150 1867-III/R -16 -2023. Péchy Manó a belügyminiszternek, 1867. augusztus 19.
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Hogy nem elszigetelt esettel állunk szemben, az is mutatja, hogy szeptember
elején egy Nicolescu nevű állítólagos román emisszáriust tartóztattak le Nagyszebenben, akiről azonban kiderült, hogy bár hasonlít hozzá, de nem az „igazi”
Nicolescu, így a határhoz kísérték.34 Brassóban egy „gyanús” román őrnagy foglalkoztatta a hatóságokat, aki sok brassói románnal érintkezett, és akinek fő kívánsága állítólag az összes román politikai egyesítése volt, de szintén Brassóban
tartózkodott Cuza fejedelem egykori titkára és egy másik gyanúsnak tartott személy is. Szintén szeptemberben jelent meg Hunyad vármegyében egy magát gróf
Barkóczy Lajosnak kiadott egyén, akit egy ideig a korábban említett Nicolescunak
tartottak, míg ki nem derítették, hogy azonos egy Béldi, azaz valójában Stradl Lajos nevű, székesfehérvári születésű kalandorral. Stradl 1848 előtt katonatiszt volt,
és 1851−52-ben „csalás, politikai aggályosság és grófi cím jogtalan használata miatt” ült már vizsgálati fogságban.35
Hogy a félelem az erdélyi magyarok – de legalábbis a politikai-közigazgatási
elit – körében általánosan el volt terjedve, Székely Gergely háromszéki királybíró emlékiratai is mutatják. Székely 1866−69 között országgyűlési képviselő volt,
és erre az időszakra visszaemlékezve így írt: „egy ünnepi szünetre éppen akkor
jöttem haza, midőn az orosz kormány által pártolt Bretiano János [Ioan Brătianu] oláhországi miniszterelnök és társai a magyar állam ellen intézett izgatásainak híre nagyon el volt terjedve. Velem utazott egy pesti tekintélyes polgár, aki
nekem bizalmasan mondotta, hogy ő a helyzet felől nyerendő tiszta informatió
végett utazik kormányunk megbízásából Bukarestbe.”36 A képviselő erre állítólag javasolta a kormánynak nagyobb létszámú katonaság áthelyezését Erdélybe,
ami egyrészt a biztonságot növelte volna, másrészt gazdaságilag lendítette volna fel a határvidéket, de javaslatát a miniszterelnök elvetette.37 A székelyföldi
hatóságok azonban – bár korábban minden eszközzel igyekeztek megszabadulni
a katonaságtól – most katonai egységek kirendelését kérték a határszéli városokba,
így például Sepsiszentgyörgyre vagy Kézdivásárhelyre. Ennek nyomán a hadsereg
addig egyértelműen negatív megítélése is módosulni kezdett, és bár a közös
hadsereg soha nem élvezett osztatlan bizalmat, de megítélése ambivalenssé vált,
34

35

36
37

MNL OL K 150 1867-III/R -16 -2023. Péchy Manó távirata a belügyminiszternek, 1867. szeptember 4. és 6.
MNL OL K 150 1867-III/R -16 -2023. Belügyminiszter a Guberniumnak, 1867. november 9.
Deák Ágnes további példákat hoz fel, amikor bizalmas jelentésekben porosz ügynökre, szerb
és orosz emisszáriusra hívták fel a kormány figyelmét. Deák 2015: 547−548.
Székely 1895: 84.
Székely 1895: 85.
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és az erdélyi magyarok egyre inkább méltányolták az általa nyújtott biztonságot.38
Ha a jelenség okait keressük, a kiegyezés körül az erdélyi magyarok körében a
siker mellett a bizonytalanság, a visszafordíthatóság érzése is tetten érhető. Ez nem
meglepő, hiszen magát a kiegyezést is – több más tényező mellett – a nemzetiségektől való félelem motiválta, és ez volt a fő oka az erdélyi magyar elit egységes
unióbarát magatartásának is. Az erdélyi románok úgy érezték, hogy újabb kísérlet
zajlik, inkább kivártak, és politikai passzivitásba vonultak. A kormánypártot és a
hivatalnokokat azonban a különböző irányból jövő támadások láthatóan megzavarták, és ennek nyomán igyekeztek a „gyanúsakat”, „emisszáriusokat”, „agitátorokat” kiszűrni. Meg voltak győződve ugyanis arról, hogyha ezeket eltávolítják a
különben békés nép köréből, ezzel a problémát is megoldják. Mai szemmel nézve
naiv módon abban reménykedtek, hogy ilyen módon a nacionalizmus terjedésének is gátat lehet vetni a nemzetiségek – esetünkben a románok – körében.
A félelemnek részben reális okai voltak, ezt mutatja a határincidensek megszaporodása, másrészt azonban − főként ami a gyanúsakat és emisszáriusokat illeti
− jócskán túldimenzionálták a létező veszélyt. Niklas Luhmann német szociológus írta: „Aki fél, főleg ha másokért érez félelmet, az morális jogot nyer ezáltal. A
félelem így a kommunikációban morális létjogosultságot nyer. Kötelességgé teszi
az aggódást, és hogy a veszély elhárítására intézkedéseket követeljenek.”39 A belügyminisztérium és a királyi biztos igencsak amatőr intézkedések révén igyekeztek elhárítani a veszélyt, de ennél fontosabb volt a félelemnek a napi politikára
való visszahatása. A félelem szerepére a politikában számos példát lehet felsorolni.
Közismert, hogy a nemzetiségek térnyerésétől való félelem hogyan akadályozta
a dualizmuskori Magyarországon a választójog kiterjesztését. Az I. világháború kitörésében szintén jelentős szerepet játszott a kölcsönös félelem, és nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy a politikusok 1914 nyarán nem a válságból kivezető utat
keresték, hanem a háború javára döntöttek.40 Nagyon nehéz azonban a közvetlen kapcsolatot kimutatni ok és okozat, az érzelmek és az események között. A
bizalomhiánynak szerepe volt abban is, hogy a kiegyezés után a kezdeti szép elképzelések csak részben valósultak meg, vagy nem úgy valósultak meg, ahogy
azt a kiegyezést létrehozó politikusok elképzelték. Erdély esetében 1866−67-ben
az unió gyakorlatba ültetése körül még különböző elképzelések léteztek, amelyek
között Erdély autonómiájának bizonyos fokú fenntartása is szerepelt, hamarosan
azonban a teljes beolvasztás lett a cél, és a politikai retorika is megváltozott. A ro38
39
40

Lásd Pál 2002.
Luhmann 1986: 241−242. Idézi Bergsdorf 2000: 26−27.
Förster 2000.
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mánok és szászok félelmeire ezúttal nem tudtam kitérni, de a kölcsönös félelem és
a bizalom hiánya kétségkívül rányomta bélyegét a korszak politikai életére.
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Esterházy Anna Júlia mint testvér és feleség
Bevezetés: testvérek, levelezés, érzelmek
A kora újkorban a szülők korai halálozása következtében a családi kapcsolathálónak különösen fontos centrumát alkották a testvérek közötti kapcsolatok. Ezekre
azért is érdemes odafigyelnünk, mert a testvérkapcsolatokat erősen befolyásolta a
vagyon átörökítése, amely – különösen az osztott öröklési rendszereknél – bonyolult egyezkedési folyamat során ment végbe. David Sabeant idézve: a vagyonátörökítés a személyek közötti kapcsolatokat strukturálja.1 A dinasztiában – a fogalmat a kiterjedt politikai és gazdasági befolyást gyakorló arisztokrata családokra
kiterjesztett értelemben használva – a testvérek státuszát és hatalmi potenciáljukat
a dinasztia szolgálatában születési rendjük és nemük befolyásolta. Az egyén státusza és befolyása a dinasztikus közösségben – amelynek tagjait az elképzelt közös
családi érdek és ennek a folyamatos megvitatása kapcsolta össze2 – az események,
a kapcsolati háló átalakulása, és a nővérek és bátyák közötti horizontális és vertikális szövetségek, egyezkedések hatására gyorsan megváltozhatott. Ezt figyelte
meg (legalábbis az angol arisztokrácia terepén) Linda Pollock, aki a patriarchális
testvérkapcsolatok mindennapi dinamikáját vizsgálva jutott arra a fontos általánosító következtetésre, hogy e családmodell szívósságát nem annak köszönhette,
hogy az érzelmek időnként felpuhították a rendszer szigorát, hanem azért maradt
működőképes, mert a rendszerbe magába be voltak épülve e szigor „mérséklésének struktúrái.”3 A rendszer tehát rugalmas volt, és az emberarcúság, az intimitásra való igény és annak gyakorlatai, vagy a nők, köztük a lánytestvérek irányító szerepei nem rendszeridegen és tünékeny pillanatok voltak csupán, hanem
a patriarchális család működéséből magából következtek. Jelen tanulmány célja
tehát a patriarchális testvérkapcsolatok, konkrétan a legidősebb fiú- és lánytestvér
kiemelt fontosságú viszonyának működés közbeni megfigyelése.

1

2
3

Sabean – Medick 1984: 5. A tanulmány az MTA Lendület Családtörténeti Kutatócsoport keretei között és annak támogatásával készült.
Sabean, 1984: 29. A szerző itt a bármely közösséget létrehozó diskurzusról beszél általában.
Pollock 1998.
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Hogyan fejezték ki érzelmeiket a családban különböző pozíciót betöltő testvérek? Ez hogyan alakította egyéni identitásukat és a köztük lévő hierarchikus rendet, illetve milyen felfogások tükröződnek ebben a családról és a dinasztiáról? Vajon hogyan használták a testvérek nemcsak pragmatikus információcserére, de az
érzelmek megosztására és az erőviszonyok megváltoztatására is az egymás közötti
levelezést? E tanulmányban arra törekszem, hogy megfigyeljem a testvérek közötti
egyezkedések, a szövetségek és versengések – az interakciók során létrejövő hierarchikus és érzelmi viszonyok – megélt tapasztalatait mind a magcsalád, mind a
dinasztia kontextusaiban. E kérdésfeltevések a család strukturalista felfogásának
megkérdőjelezéséből erednek. Utóbbi szerint a családot a vérségi kapcsolat hozza létre előre szabott pozíciókkal, szerepekkel és ezekhez társult érzelmi kifejezésekkel.4 Ezzel szemben a család performatív megközelítése abból a feltételezésből
indul ki, hogy a családi közösség (akár háztartás, akár rokonság, vagy ez esetben
az arisztokrata familia, dinasztia vagy ház értelemben) nem előre meghatározott,
hanem rugalmas szerkezetét, határait és jelentéseit az egyének közötti interakciók
sűrű hálózata formálja.5 Sarkítva fogalmazva: a család mint kollektív identitás kollektív gyakorlatok és diskurzusok – levelezés, viták, ajándékozás, szolgálatok-szívességek, végrendelkezés, keresztelők, esküvők és temetések – során jön létre.6
Az alábbiakban e cserekapcsolatok, különös tekintettel a levelek és az ezekben
kifejezett érzelmek cseréi kerülnek reflektorfénybe. Az itt követett megközelítés
szerint az érzelmek kultúránként specifikusak és az érzelemközlő cselekvés (írás,
testi gesztusok, beszéd, festés, zenélés), jelen esetben tehát a levélírás során jönnek létre.7 Az érzelmi gyakorlatokként felfogott érzelmek vizsgálata különösen
termékeny megközelítés a kora újkor terepén, melynek férfi családfő irányította
patriarchális családjaiban az volt a jó férj vagy feleség, anya vagy apa, báty és nővér, aki megfelelt a társadalmi szerepelvárásoknak. A szerető férj, apa és családfő
mindenekelőtt gondoskodott feleségéről és gyermekeiről, a jó feleség és gyermek
pedig engedelmességet tanúsított férje, illetve szülei iránt.8 Az alábbiakban annak
járunk utána, hogy mit vártak a lányok bátyjaiktól és fordítva.

4

5
6
7

8

Ezt a strukturalista megközelítést fejezi ki a német családtörténeti irodalom által használt
Familienordnung kategóriája. Ezt alkalmazza például: Spieß 2015.; Ruppel 2006.; Hohkamp
2007.
Lásd erre: Broomhall 2009.
Broomhall – Van Gent 2016.
Érzelemtörténet és családtörténet kapcsolódási pontjainak összefoglalására lásd: Broomhall
2008. Az érzelmek általunk alkalmazott performatív értelmezésére: Barclay 2017: 14–17.
Barclay 2011: 102.
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Munkahipotézisünk továbbá, hogy a kora újkorban az érzelmeket magukat sem
valamilyen belső, elvont dolognak tartották, hanem cselekvésnek.
A kora újkori családi és érzelmi gyakorlatokat az alábbiakban az Esterházyak
példáján vizsgálom. Választásomat kizárólag a gazdag családi hagyaték, az írott,
tárgyi és vizuális források kivételes bősége diktálta. Jelen tanulmány főszereplője
a dinasztia alapító Esterházy Miklós nádor és második felesége, Nyáry Krisztina legidősebb lánya, Esterházy Anna Júlia (1630–1669), illetve a testvérek között
a legidősebb fiúhoz, Esterházy Lászlóhoz (1626–1652), és öccsükhöz, Esterházy
Pálhoz (1635–1713) fűződő kapcsolata. A megszokott perspektívát megfordítva
ezentúl Anna Júlia férjeként lép a színpadra a politikatörténeti munkákból jól
ismert Nádasdy Ferenc (1623–1671) országbíró. A testvérkapcsolat ugyanis nők
esetében nem vizsgálható a férjhez fűződő kapcsolat nélkül: a férjes asszonyok
egyszerre tartoztak születési és házassággal szerzett családjukba, társadalmi presztízsük asszonyként is erősen függött az apai családtól.9 Az pedig saját teljesítményükön múlt, hogy a kettő közötti közvetítő vagy hídszerepet hogyan töltötték be.
Ennek néhány epizódját figyeljük meg a családi konfliktusok megvitatása során.
Esterházy Anna Júlia ugyan negyedik gyermekként született, de két gyermek
Júlia születése előtti elhalálozása következtében ő csak a nála négy évvel idősebb
László bátyját ismerhette. Miután pedig Anna Júlia négyéves koráig két csecsemő
testvérét veszítette el, kilenc éves volt, amikor Pál megszületett, aki után még egy
húga és öccse született és maradt is életben.10 Anna Júlia így a testvérek közötti
hierarchiában a legidősebb báty után a legidősebb lánytestvér volt, akiket harmadikként Pál követett. Lászlóhoz és Pálhoz fűződő kapcsolata azért is különösen
érdekes, mert a fiúk mindketten a családfő szerepébe kerültek.

9
10

Ruppel 2006: 111–112, 219.
A csecsemőként vagy kisgyermekként meghalt testvérek születési sorrendjükben: Magdolna
(1625–1627), Katalin (1628–1630), Mihály (1632–1633) és Krisztina Mária (1634).
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1. ábra. Esterházy családfa: Esterházy Miklós házasságai, gyermekei
és mostohagyermekei

Esterházy Anna Júlia portréját nemrégiben Viskolcz Noémi rajzolta meg egy nagyon információ-gazdag tanulmányban.11 Ebben Anna Júlia személyében a 17.
század közepének sok tekintetben jellegzetes arisztokrata leány- és asszonysorsa
bontakozik ki. Szülei második házasságába született, és volt két időseb mostohatestvére (anyai és apai ágról egy-egy), akiket szülei összeházasítottak, ami éppúgy nem volt kivételes, mint hogy édesanyját gyermekként, 11 éves korában elvesztette. Ezt követően nevelésében fontos szerepet játszott a közeli női rokonság:
nagynénje (pontosabban apai nagybátyjának felesége), Esterházy Dánielné, illetve
mostohanővére, Thurzó Erzsébet, aki ekkor már feleség és anya volt, és segített
mostohaapjának és ekkor egyben apósának (Esterházy Miklósnak) anya nélkül
maradt kisgyermekei nevelésében.12 Bizonyára nem véletlen, hogy Anna Júlia legkorábbi ismert levele 12 éves korából éppen Erzsébetnek szól ebből az időszakból.
„Nagyságodnak jó akaró öccse Esterhasi Julia m.p.”13 – a köztük lévő nagy korkülönbségre való tekintettel ebben az alázatos stílusban írta alá mostohanővérének
szóló levelét, ami azért is érdekes, mert leveleit később mindig Anna Júliaként
írta alá. Már ekkor meglepően gyakorlottnak tűnő, kifejezetten szép kézírását levele mellékelt másolata tanúsítja (1. kép). A jellegzetes történet folytatása a 14
évesen kötött házasság, amely a család érdekeit szolgálta, a 14 szülés, és végül az
11
12
13

Viskolcz 2015.
Esterházy Pál fiatalkori önéletírása és a családi levelezés alapján Erdélyi 2017.
Az öccse a húga/nénje szinomimája értelemben volt használatos. 1642. április 11. MNL OL P
123, IV., f.: Esterházy Istvánhoz írt levelek, no. 6. Az átírás során a mai helyesírás szabályait
követtem. Anna Júlia kézírásának néhány jellegzetessége: gion-jön; keröl-kerül; honap-holnap, elivarom-elvárom, szereteteli-szeretettel, ocem-öcsém.
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őt gyermekágyban érő halál. Viskolcz Noémi két-három fontos adattal nagyon
érzékletesen világítja meg ugyanakkor Anna Júlia saját választásait és egyéniségét
is. Hálószobája falán függött a 12 családi portréból nyolc, férjével páros portréja
és hat gyermekük képe,14 amely jól tükrözi, hogy milyen fontos volt számára a feleség és az anya szerep. III: Ferdinánd császár özvegyével, a vele egyidős Gonzaga
Eleonórával (1630–1686) való barátsága – akit talán a badeni fürdőzések során
ismerhetett meg közelebbről, és aki Anna Júlia pottendorfi otthonában tett látogatásai során farkasszemet nézhetett önmaga portréjával vendéglátója szobájában –
ugyanakkor a nők közötti barátságok identitásformáló szerepét tanúsítja és a bécsi
kulturális élet szervezésében aktív választott barátnő szellemi mozgékonysága tükörfényében Anna Júlia saját nyitottságát.15
A Habsburg-feleség szerepét generációk
óta betöltő mantovai Gonzaga-lányok markáns katolicizmusa is hatott nyilvánvalóan
Anna Júliára. Barátnője egyik felmenőjének, a szervita harmadrendi nővér és szervita apácakolostor alapító Gonzaga Anna
Júlia (II. Ferdinánd osztrák főherceg özvegye, 1566-1621) kultusza éppen kibontakozóban volt a bécsi udvarban Anna Júlia
születése idején, így jó eséllyel nemcsak a
szervita rendhez való kötődését, de a nevét
is tőle örökölte.16
Az alábbiakban tehát a legidősebb leány
családfő fiútestvéreihez fűződő kapcsolatát
figyeljük meg, majd a családtagok közötti
levelezésben folytatott egyezkedések nyelvezetén keresztül végül a tanulmány utolsó részében az atyafisághoz kapcsolódó
korabeli elképzelések világába pillantunk
bele, amely a rokonság intézményének, a 1. kép: A 12 éves Esterházy Anna Júlia
sajátkezű levele mostohanővérének,
rokonoktól elvárt viselkedésformáknak a
Thurzó
Erzsébetnek. 1642. április. 11.
korabeli működését és jelentését hozza közelebb a mai megfigyelőhöz.
14
15
16

Viskolcz 2015: 893.
Viskolcz 2015: 880.
Dourche 1995.
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Női igény a családfői szerepre: Anna Júlia a családi becsület
védelmezője
1652 tavaszán Esterházy Miklós öt felnőttkort megélő gyermeke közül legkisebb
leánya, Esterházy Mária (született 1638-ban) került a család figyelmének középpontjába. 12 évvel idősebb bátyja, László, aki apjuk halála óta az Esterházy família
élén állt, és nyolc évvel idősebb nővére, Anna Júlia, oldalági rokonaik segítségével
nagy odaadással szervezték ekkor 14 éves kishúguk esküvőjét és lakodalmát. A
közös cél és cselekvés részletekbe menő egyeztetéseket kívánt:
Én is szeretettel kérem kegyelmeteket, hogy jönne ide hozzánk holnap ebédre,
estvére szépen [...] be mehetnénk könnyen, ha ángyom asszony eljönne Bécsbe,
őkegyelme az öcsémet elhozhatná magával, ha pedig nem, ide is eljöhetne az
öcsém, innen én magammal elvihetem Bécsbe, ha kegyelmed erre jön, addig
bátyám uram semmit sem kerül, ha pedig kegyelmed holnap Bécsbe nem akar
menni, estvére ide jöhet, reggel idején kelvén ebédre ott leszünk […] de én
szívem szerént elvárom kegyelmedet, én is együtt kegyelmetekkel elmegyek.”17
– egyeztetett Anna Júlia bátyjával arról, hogy húgukat, Mariankát hogyan, ki vigye
Bécsbe fel az esküvőjét megelőző készülődés, vásárlások, köntös készítés során.
Ennek során, bár hangosan gondolkozva végigsorolta bátyjának a lehetőségeket
(vagy László felesége viszi Bécsbe Máriát, vagy ő, ha áthozzák hozzá Seibersdorfba Kismartonból, vagy ide jön László is és együtt viszik Máriát Bécsbe), a végén
egyértelműen bátyja tudtára adta („szívem szerént elvárom kegyemedet”), hogy
igazából mit vár tőle.
Az esküvők dolgában Anna Júlia a szakértő szerepében lépett fel. Minden alkalmat megragadott, hogy átvegye az irányítást, és a férfi családtagokkal elfogadtassa női szakértelmét, hatáskörét és akaratát:
„az jó gazdasszonyoknak kötelessége az, hogy fehér ruhából az asztalokat, s
vendégeknek ágyait becsülettel tartsák, s ha az nem lenne meg, az nagyságod
kisebbségével is fölöttébb megítéltetnék az kisasszony őnagysága az felföldön
főképpen […], minthogy Homonnai uram őnagysága kétezer forintot köntösre és kétezer forintot aranymívre küldött Nádasdiné asszonyom őnagysága
kezéhez.18
17

18

Esterházy Anna Júlia sk. levele bátyjához, Lászlóhoz, Seibersdorf, 1652. [március vagy
május] 21. MNL OL, P 124, a. tétel (1. doboz) No. 1–13.
Esterházy Farkas levele unokaöccsének, Lászlónak, Kismarton, 1652. február 28. MNL OL, P
124, a. tétel (1. doboz), no. 175.
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– közvetítette a testvérek nagybátyja, Esterházy Farkas (akire a készülődés nagy
része László várkapitányi teendői miatt hárult) Anna Júlia szavait bátyjának. A
levél tele van Júlia Lászlónak címzett kívánságaival és finoman megfogalmazott
utasításaival: „igen szükségesnek ítéli […], hogy még nyolcszáz forintot deputáljon.” Alább: „Szükségesnek ítéli őnagysága, s fölöttébb is kéré nagyságodat, hogy
az kisasszony őnagyságát küldje fel nagyságod ad 6 vel 7 Martii [március hatodikára vagy hetedikére] […], látná maga is őnagysága, mint tetszik az vásárlás.”19
A lakodalmak szervezése szokás szerint a nők és az idősebb testvérek befolyási
övezetének számított,20 és Anna Júlia ezt messzemenően kihasználta. Ferenc nevű
legkisebb öccsük házassága kapcsán ügyesen irányította az elvileg közös cél érdekében a családfői szerepet betöltő testvéreit: Lászlót éppúgy, mint az örökébe lépő
Pált:
azért arra gondviselésre kellene lenni, nem kellene kegyelmednek szinte oly
gondviseletlen hagyni, mert mind szégyen leszen, ha vegik is nem megyen [ha
nem megy végbe a házasság]. Mind nem tudom, hol keres kegyelmed olyant
neki jövendőben is, öcsém uram kegyelmedre ne vessen, kérem kegyelmedet
viseltessen gondot reája.21
Anna Júlia megpróbálta fiútestvérei előtt oly színbe feltüntetni a maga elképzeléseit, mintha azok sajátjaik lennének: „az mind kegyelmed jól tudja” – zárta levelét, hogy szavainak kioktató élét elvegye. A meggyőzés másik hatékony eszköze
volt, hogy egyfelől testvérei saját, másfelől a családtagok egyéni magatartásával
és hírnevével szorosan összefüggő, a família kollektív becsületének védelmezője
szerepét vette magára, amely ugyan a család minden tagjának kötelessége volt, de
a családfő szerepét betöltő bátyjának majd öccsének még inkább. „Az nagyságod
kisebbségével is fölöttébb megítéltetnék az kisasszony őnagysága az felföldön”22
– ami annyit jelent, hogy húguk, Mária szégyene Lászlónak a saját szégyene lesz,
ha László nem lesz eléggé bőkezű a lakodalom költségeinek fedezésében, alulmaradva a vőlegénnyel és családjával, a Homonnai Drugethekkel zajló presztízsversenyben. Anna Júlia családfői kötelességeire emlékezteti Lászlót, és arra kéri egyúttal, hogy viselkedjen „becsületesen”: a lakodalom nem a takarékoskodás ideje
(amelyhez a Júlia kívánságait közvetítő nagybácsi vigaszképpen hozzátette: „Ez
19
20
21

22

Uott. A levélből részleteket idéz Fejes 1996: 144–145.
Ruppel 2006: 209.; Yavneh – Miller 2000; Koltai 2003; Horn 1992.
Esterházy Anna Júlia levele öccsének, Pálnak, 1659. március 15. MNL OL P 125 Esterházy
Pál nádor iratai, a. tétel, 1. doboz: családtagok Pálhoz írott levelei, no. 721–732.
Esterházy Farkas levele unokaöccsének, Lászlónak (amelyben Anna Júlia utasításait közvetíti). Kismarton, 1652. február 28. Lásd a 18. lábjegyzetet.

163

_Hajnal István Kör kötet_.indd 163

2019. 06. 12. 15:14:31

Az érzelmek története

Erdélyi Gabriella

az üdő eszében sem veszi nagyságod, hogy eltelik”), a ranghoz méltó lakodalom
(akárcsak a nagyvonalú hozomány) adása nem pazarlás, hanem befektetés a család rangjába, presztízsébe, becsületébe.23
A gyermekek kiházasítása befektetés a kapcsolati hálózatba, amely hosszú távon megtérül. Amikor Anna Júlia Pált sürgette, hogy Ferenc öccsük házasságáról
gondoskodjon, ezzel szintén családfői kötelessége elmulasztására emlékeztette,
amelynek része volt a fiatalabb testvérekről való megfelelő gondoskodás, azaz a
rangjuknak megfelelő házasság szerzése. Illésházy Gáspárral már javában folytak a tárgyalások lánya kezéről, aki nagyon örült volna az Esterházy rokonságnak
(már Pálnak is szívesen adta volna lányát, Ilonát), a megegyezésnek és a házasságnak azonban az volt az akadálya, hogy Ferenc és Pál között ekkoriban zajlott a
birtokosztály. Pál pedig minden módon halogatta a megegyezést, öccse javainak
a kiadását, és ezzel persze ellehetetlenítette Ferenc házasságkötését. Jó esély volt
arra, hogy a kapós menyasszonyt a rivális kérők közben elviszik.24
Anna Júlia korholása jól mutatja azt a felfogást, hogy a família tagjainak becsülete szoros összefüggésben állt egymással, és ez a kölcsönös függőség arra késztette valamennyiüket, hogy összehangolják tetteiket. Pál a család becsületét, amely
most Ferenc becsületének a védelmén múlik, a maga egyéni érdekei elé kell, hogy
helyezze. A családi becsület megőrzése sokszor, mint ez esetben is, a testvérek
együttműködő magatartásának a függvénye volt. Pál egyéni önzősége vagy kapzsisága miatt nem teljesítette a családfői szereppel járó kötelességeit, amiért nem
csak Ferenccel, hanem a família többi tagjával is konfliktusba került. A Ferenccel
való megállapodást sürgette a többi rokon is nála.25

Nővér és feleség: két família közötti hídszerepben
Vajon Anna Júlia a saját becsületét is védelmezte, amikor az Esterházy família
ügyeinek védelmére kelt? A kérdés azért vetődik fel élesen, mert mindeközben
(1643 óta) egy gazdag, befolyásos és roppant ambiciózus főúr, Nádasdy Ferenc
felesége volt. Miközben ő maga „Esterhas Anna Júlia” néven írta alá leveleit, rokonai egymáshoz írt leveleikben „Nádasdiné asszonyomként” emlegették. Esete

23

24
25

Vö. Ruppel 2006: 219. A kora újkori nemesi becsület-kultúra működésére, a szimbolikus hatalomért folyó versengés során a jelentéktelennek tűnő mindennapi események átpolitizálódására lásd: Neuschel, 1989.
Részletesebben lásd Fejes 1996: 157–160.
Esterházy Farkas Pálhoz írt leveleire lásd Fejes 1996: 159.
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nem volt kivételes.26 A családtörténeti irodalomban közhelyszámba megy, hogy
a nemes és arisztokrata lányok feleségként közvetítő vagy hídszerepet töltöttek
be származási és házassági családjuk között. Sophie Ruppel szerint, aki a német
választófejedelmek családjait vizsgálta, az asszonyok presztízse feleségként is születési családjukból származott, amely továbbra is lojalitást és szolgálatokat híreket,
kapcsolatokat, a gyermekek nevelésében támogatást várt tőlük.27 Anna Júlia fenti
szavai és magatartása megerősíteni látszanak ezt a megfigyelést. Az alábbiakban
azt láthatjuk, hogy ezt a közvetítő szerepet hogyan teljesíti, illetve eközben saját
hatalmát és identitását hogyan alakítja. Az egyezkedés nyelvezetének szoros olvasása egyúttal a családról alkotott felfogásokba enged bepillantást.
Az Esterházy Miklós örökségéért, a pater familias pozíciójáért folyó végletesen
kiélezett versengés időszaka kivételesen jó lehetőséget nyújt annak megfigyelésére,
hogy a legidősebb lánytestvér hogyan töltötte be és milyen tartalommal telítette a
két család közötti hídszerepet. Mind Miklós nádor (1645), majd László váratlan
halála után (1652) férje, Nádasdy Ferenc (1644-től főudvarmester, 1655-től országbíró) felesége jogán fontos családi pozíciókat próbált megszerezni. Igyekezett
a legidősebb, de még kiskorú Lászlót a maga befolyása alá vonni az Esterházy
rokonság ellenében.28 Évekbe telt, mire Esterházy Miklós örököse Kismartont biztosan a maga tulajdonában érezhette, miután Nádasdy többet ígért a Kamarának
a zálogban lévő birtok kiváltásáért. Nádasdy 1645-ben és 1652-ben is kísérletet
tett a kiskorú Esterházy Orsolya és vagyona feletti gyámság megszerzésére. Ennek
során kifejezetten felesége jogaira hivatkozott, akit jog szerint mint a legközelebbi
nőági rokont, László kiskorúsága idején a gyámság megilletett.29 És végül 1655ben saját és felesége nevében tiltakozott az uralkodónál a családi vagyon egyben
tartását szolgáló rokonházasság, Esterházyak Orsolya és Esterházy Pál, félunokahúg és -báty „vérfertőző” házassága ellen, vitatva annak érvényességét.30
Anna Júlia ezekben az években, a kiélezett, kényes helyzetekben egymással
versengő családfő bátyja és férje, majd családfő öccse és férje között hihetetle26

27
28

29

30

Péter 2010. A levelekben az arisztokrata nők aláírásai leggyakrabban a keresztnévből és
apától örökölt vezetéknévből álltak, sokkal ritkábban ehhez a férj neve társult „–né” szerkezetben, és utóbbi csak kivételesen fordul elő önállóan. Viskolcz 2015: 874–875.
Ruppel 2006: 219.
Nádasdy Ferenc levele Esterházy Lászlónak, 1645. október 13. MNL OL P 124, a. tétel (1. doboz), no. 780.; Fejes 1996: 131.
Esterházy Orsolya Esterházy István (Esterházy Miklós fia) és mostohatestvére, Thurzó Erzsébet megárvult leánya volt, Esterházy Lászlónak, Pálnak és Anna Júliának pedig félunokahúga (féltestvérük leánya). Fejes 1996: 130.
Uott, 157.
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nül ügyesen közvetített, mindkettőjüket manipulálva törekedett a férfiak közötti
konfliktusok eszkalálódásának elkerülésére31 és egyúttal saját mozgástere növelésére, pozíciója erősítésére. Erre nagyon jó lehetőséget biztosított számára, hogy
nem ritkán ő írt saját kezű levelet bátyjának férje nevében, ura elfoglaltságára
hivatkozva: „Szinte hogy az kegyelmed levelét hozták uramnak őkegyelmének,
akkor akart Sárvár felé indulni. Őkegyelme parancsolá, hogy kegyelmednek írjak,
mivelhogy őkegyelme nem írhatott kegyelmednek, ajánlja őkegyelme szolgálatját,
kéri kegyelmedet megbocsássa kegyelmed, hogy nem írhatott őkegyelme maga.”32
Az arisztokrata asszonyok hagyományos szerepe volt ez: láthatóan férjeik elvárták
tőlük, hogy hídszerepüket születési és házassági családjuk között az utóbbi érdekében aktivizálják.33 Anna Júlia férje távollétében rutinszerűen felbontotta, olvasta
férje leveleit, intézte ügyeit, sajátkezű levelekkel válaszolva a nevében: „Elővettem
az kegyelmed levelét, melyet az úrnak írt kegyelmed, mind Puhaim uram küldte
képekkel együtt, mivelhogy őkegyelme tegnap délest indult […], azért felszakasztottam az kegyelmed őkegyelmének szóló levelét.” 34 De az is bevett gyakorlat volt,
hogy a látogatások, ebédek családias közegében és hangulatában személyesen tárgyalt testvérbátyjával férje megbízásából és nevében: „Édes bátyám uram, minthogy Kismartonban létemben is kegyelmeddel sokat beszéltem uram őkegyelme
akaratjából az bödöskúti dolog felől és más dolgok felől, melyekben kegyelmed
minden igaz atyafiúságos jó akaratját ajánlotta, hogy őkegyelmével kegyelmed
minél atyafiságosabban megállhatik [?], annál atyafiságosabban megalkuszik.”35
Míg a férfiak közötti egyezkedés (női közvetítővel is) az atyafiak közötti lojalitás
és szolidaritás nyelvén zajlott, amikor Anna Júlia a maga nevében szólalt meg, az
alkudozást az érzelmek nyelvén folytatta levelében: „azért édes bátyám uram igen
szeretetből kérem kegyelmedet...”.36 Anna Júlia okos asszony volt, ami alatt nem
31

32

33

34

35

36

Ahogy Viskolcz Noémi is nagyon jól észrevette, „villámhárítóként” működött kettőjük között. Viskolcz 215: 884.
Esterházy Anna Júlia bátyjának, Lászlónak, 1650. május 23, sajátkezű levél. MNL OL P 124,
a. tétel, 1. doboz, no. 1–13.
Kora újkori angol feleségek is gyakran írtak elfoglalt vagy távollévő férjeik nevében levelet.
Daybell 2016: 152.
Esterházy Anna Júlia bátyjának, Lászlónak, 1652. június 22. sk. levél. MNL OL P 124, a. tétel, 1. doboz, no. 1–13.
Esterházy Anna Júlia bátyjának, Lászlónak, sk. levél. MNL OL P 124, a. tétel, 1. doboz, no.
1–13. Lásd még például: „ott létembe el felejtettem az tokai ház felől kegyelmeddel beszélni,
uram őkegyelme az felől azt üzente, hogy…”. Anna Júlia sajátkezű levele bátyjának, Lászlónak, Keresztúr, 1650. június 11. Uott.
Uott.
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iskolázottságát vagy műveltségét kell értenünk, amellyel a kor szokásainak megfelelően nőként nem rendelkezett, hanem természetes intelligenciáját és emberismeretét, rugalmasságát, hiszen szemmel láthatóan könnyedén váltogatta a feleség
és a testvér szerephez illő retorikai kellékeket. Egyenletes sorai és folyamatos írása
szintén arra utal, hogy gyakran fogott tollat, a levélírás – számos arisztokrata nőtársával ellentétben – nem okozott erőfeszítést számára. Testvéreinek maga írta
leveleit, csak kivételes alkalomból szólt hozzájuk írnok közvetítésével.
Egy alkalommal, a férje és öccse közötti asztali szóváltást követően az alábbi
sajátkezű sorokkal üzent Pálnak (azt sajnos nem tudjuk, hogy férjével hogyan tárgyalta meg szóban a családi összetűzést):
bizony nem kicsiny szomorúságomra vagyon az tegnapi állapot, hogy kegyelmednek nem hogy atyafiaihoz kellett volna magát úgy viselni, de ím idegenekhez
is nem illett volna, […] mely állapot soha az mi nemzetségünk közt nem esett
[…] mellyen elhiggye kegyelmed úgy búsulok, hogy meg nem tudom írni, ahhoz
képest én nem tehetem, hogy kegyelmednek ne írjak. Ha kegyelmeddel egymagam szólhattam
volna, inkább magam mondtam
volna én, mely szók édes öcsém
uram ha kegyelmednek az úr
nem lett volna is atyafi, tisztit s
rendjét kellett volna tekintenie
[…]. Édes öcsém uram nem állhattam, hogy kegyelmednek értésére adjam mert mint kegyelmedek közt öregebb azt kívánnám,
hogy másképpen volna az atyafi
szeretet hogysem az mint van,
annál inkább hogy kegyelmed
adott okot reája.37
2. kép: Anna Júlia sajátkezű levele
öccsének, Pálnak, 1656. július 3.

37

Esterházy Anna Júlia öccsének, Pálnak, 1656. július 3. MNL OL P 125, a. tétel, 1. doboz, Esterházy Anna Júlia levelei Pálhoz, no. 721–732.
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Anna Júlia szomorúságát, illetve haragját fejezte ki amiatt, hogy Pál viselkedése
nem felelt meg családfői szerepének: sértő módon viselkedett nála jóval idősebb
sógorával, ezzel az atyafisági, vagyis rokonok közötti szeretet és szolidaritás normáját megsértve. Mások megfigyeléseivel összevetve tette nem volt kivételes: az
előkelő, de alárendelt szerepben lévő nők számára az érzelmek kifejezése, legyen
az szeretet vagy harag, fontos eszközként szolgált céljaik elérésére, a férfiak meg�győzésére és támogatásuk megszerzésére.38 De Anna Júlia magatartása mintha
épp magát az alárendeltséget kérdőjelezné meg ebben a hirtelen előállt, tünékeny
helyzetben, miáltal megkérdőjelezi azt a strukturalista történészi álláspontot, miszerint a színre vitt érzelmek általában megfeleltek a családon belüli szerepeknek
és hatalmi konstellációnak.39
Mint idősebb, azaz a testvérek közötti életkor szerinti elsőbbsége alapján formált jogot az ekkor családfő Pál megfeddésére, ami az atyai szerep tartozéka, eszköze, miáltal felfüggesztette a nőknek a férfiakénál – konkrétabban: a legidősebb
lánytestvérnek a legidősebb fiútestvérnél – eleve alacsonyabb státusza közötti különbséget. A szomorúság és harag kifejezése egyúttal nővér és öccse közeli, bizalmon alapuló viszonyára utal. Az érzelmek megosztása, az örömé éppúgy, mint a
fájdalomé, a két ember közötti intimitás megteremtésének az eszköze, amely az
érzelmeit megosztó fél másikba vetett bizalmán alapul.40 Érzelmeit írásban közli,
a levelet használja kapcsolatuk megvitatására – állítása szerint ezzel az azonnali,
szemtől-szembeni kommunikációt pótolva, amire nem volt módjuk. Kérdés azonban, hogy vajon nem tudatosan választotta-e a levélformát, amely a személyes találkozásnál kedvezőbb terepet jelentett számára érzelmei, mindenekelőtt haragja
kifejezésére, s ezzel egyúttal saját mozgástere növelésére? E tudatosság mellett
szólnak a levél formai jegyei. Egyenletes sorai és a két oldalas levél egyetlen javítása arra utal, hogy felindultsága, amelyről szavakkal beszámol, ekkorra már elmúlhatott. Vagyis az érzelmes nyelvezet használata tettei és szavai legitimálását is
szolgálta.
Két évvel később, Anna Júlia egy másik levelén keresztül ismét bepillantást
nyerhetünk egy konfliktus megtárgyalása során a gazdag érzelmes nyelvezet használatának funkcióiba nővér és öccse kapcsolatának szabályozásában. A levélben
feszültséget teremt az a különbség, amely a bevett formulát követő megszólítás és
aláírás, valamint a levél – alá-fölérendeltségi viszonyokat felforgató – tartalma és
célja között feszül. „Szolgálok Kegyelmednek mint kedves Öcsém Uramnak, Isten
38
39
40

Pollock 2004.
Ruppel 2006: 53.
Zick – Shenker 1978.
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sok jókkal áldja Kegyelmedet” – kezdi Anna Júlia sorait, majd zárja a tőle megszokott módon: „Kegyelmednek szeretettel szolgáló nénje Groff Esterhas Anna
Julia.41 Ezek a kifejezések a levélírónak a címzetthez való alárendeltségét rögzítik,
miközben a levéltestben az idősebb nővér a szülői feddő-dorgáló és a gyermeki
bocsánatkérést elváró és elfogadó, feljebbvalói pozícióból beszél – ezúttal kivételesen írnok közvetítésével – öccséhez:
Vettem az kegyelmed levelét, édes öcsém uram, levelemre való válaszát, melyben megértettem az kegyelmed mentségét, én mindjárt meg is mondottam az
Úrnak, ő kegyelme azt felelte reája, minthogy látja, hogy kegyelmed a maga
mulatságáért cselekedett, ő kegyelme is immár nem bánja, de attól tartott ő
kegyelme, hogy kegyelmed talán ahhoz az erdőhöz valami jussot akar keresni,
hogy valami atyafiatlanság ne jőjjön ki belőle, ő kegyelme is azt akarta kerülni,
azért édes öcsém uram azon immár kegyelmed ne búsuljon, azután is távoztassa kegyelmed az mi az jó atyafiaságnak megbontására menne, kegyelmed
megbocsássa édes öcsém uram, hogy kegyelmednek neheztelő képpen írtam,
mert ha úgy lett volna, mint azt gondolkodám volt, méltán megérdemlette volna kegyelmed.42
A mentegetőzés és a kölcsönös bocsánatkérés a bizalom gesztusa, hiszen a tévedését beismerő fél arra számít, hogy vallomása a címzettből megértést és megbocsátást fog kiváltani. A gesztus egyúttal ez esetben Anna Júlia és Pál bizalmas
kapcsolatának a megerősítését szolgálta. Susan Broomhall a németalföldi Orániai-ház családi levelezését olvasva azt figyelte meg, hogy a lánytestvérek alárendelt
helyzete nem tette lehetővé számukra, hogy a családfő szerepét betöltő bátyjukat
hozzá címzett leveleikben közvetlenül kritizálják, minősítsék, cselekvésre felszólítsák. Vele szembeni elégedetlenségüket jellegzetesen inkább csak maguk között
beszélték meg a lánytestvérek.43
Anna Júlia és Pál kapcsolatát ez még inkább kivételes színben tünteti fel:
családfő bátyját az itt említett korábbi levelében Anna Júlia nyíltan megfeddte,
mert szerinte nem megfelelően viselkedett, megsértette a köztük lévő rokonság
által diktált szolidaritás normáját. Aztán elmagyarázza Pálnak a mentegetőzését
elfogadó idézett levelében, hogy ő ezt miképpen beszélte meg férjével (az „Úrral”), ezzel azt az érzést ébresztve Pálban, hogy nővére megosztja vele, hogy ő
41

42
43

Esterházy Anna Júlia öccsének, Esterházy Pálnak, 1658. 12. 26. MNL OL P 125, a. tétel, 1.
doboz, no. 721–732.
Uott.
Broomhall 2016: 65.
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milyen kapcsolatban áll a férjével, és hogyan közvetít férje és öccse között a családi konfliktusok elsimítása érdekében. Eközben megjeleníti a harmadik szereplő,
férje érzéseit („nem bánja”; „attól tartott”), egyúttal vigasztalja Pált feltételezett
szomorúságában („ne búsúljon kegyelmed”), amelyet az atyafiságos viszony megbomlása felett kell, hogy érezzen Júlia értelmezésében, és végül felszólítja, hogy
ezek után viselkedjen családfőhöz és atyafiságos kapcsolatukhoz méltó és a tőle
elvárt módon. Végül – szintén a bizalmas kapcsolat talaján – beismerheti a maga
tévedését, hogy félreismerte előző levelében Pál szándékait, hogy öccse illetlen
magatartása az atyafiság megbontását, az ellenséges viszony (egy erdő feletti pereskedés) bejelentését jelezte volna részéről, holott csak véletlenszerű hóbortjából
eredt („Kegyelmed a maga mulatságáért cselekedett”). Bocsánatkérésével tévedésen alapuló haragjáért egyúttal jogot formál a jogos haragra és feddésre a családfő
iránti elvárásoknak „a maga mulatsága” keresésében esendő és ezért a ráosztott
szerepnek megfelelni kevéssé képes öccse irányában. Másfelől Anna Júlia bocsánatkérése nemcsak a bizalom, hanem egyúttal függősége elfogadásának és megerősítésének a gesztusa is – levele ezzel zárul, a feje tetejére állított hierarchia pedig ezáltal visszabillen a helyére.
Anna Júlia mindenekelőtt a közvetítő szerepben ábrázolja önmagát öccse és
férje között, és eközben születési és házassági családja között betöltött hídkapcsolatát ügyesen használja fel saját befolyása növelésére, amelyhez kedvező alapot
teremtett Pállal szemben életkorából eredő elsőbbsége.

Az atyafiság mint cselekvés
Anna Júlia azonban arra is képes volt, hogy önállóan lépjen fel, maga simítsa el az
öccsével keletkezett érdekellentétet (például birtokaik jogtalan elfoglalása ügyében), hogy ezzel megelőzze a két nagyon domináns, és ezért nehezen összeférő
férfi – férje és bátyja – durvább összeütközését:
bizony szomorún értettem kegyelmed szolgáinak rendetlenségeket,[…] ezt
édes öcsém uram kegyelmedtől vagy emberitől volt, nem érdemeltük, […]
bizony tudom Isten az urat meghozván nem kevésbé fogja érteni, mert ha kegyelmed az atyafiaságot nem nézte volna is, olyan ember lévén megszolgálhat
kegyelmednek, kellett volna tekinteni édes öcsém uram, kérem kegyelmedet
eféle nélkül legyen el, mert ha ilyen dolgokat kell elővenni, meglelekethetik
(?) az úr is, […] édes öcsém uram, […] ki azért írtam kegyelmednek, hogy ha
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Isten uramat őkegyelmét meghozza, minek előtte mások informálják, tudjam
mit mondani, miképpen volt jobb édes öcsém uram az jó atyafiaságot megtartani, hogysem az atyafiatlanságot ezek után.44
Anna Júlia és testvér öccse, illetve bátyja kapcsolatukról folytatott alkudozásainak
központi fogalma az atyafiság. Aki nem atyafi, az idegen: „bizony nem kicsiny
szomorúságomra vagyon az tegnapi állapot, hogy Kegyelmednek nem hogy atyafiaihoz kellett volna magát úgy viselni, de ím idegenekhez is nem illett volna” –
olvashattuk feljebb.45 A levelezésben használt értelemben mindenki atyafi(a), aki
nem idegen: a vérszerinti és a házasság révén rokonok, azaz sógorok (és a keresztségben rokon komák is) egyaránt. „Ezterhás Ferenczné asszonyomnak is ajánlom
atyafiúi köteles szolgálatomat.” – köszöntötte Esterházy Pál második feleségének,
Thököly Évának írott levelében sógornőjét, Thököly Máriát, aki felesége testvére,
egyúttal öccse, Esterházy Ferenc felesége volt.46
Az atyafiak nemcsak szolgálják, hanem szeretik egymást: az atyafiúi szeretettel
együtt jár a békesség és a szolidaritás, szemben az idegenek közötti rosszindulattal, gonoszsággal és ezt kísérő veszekedéssel, perpatvarral, pereskedéssel.
Az mi pedig, édes öcsém uram, az mi a kegyelmed nyoszolyában való kontradikcióját [ellentmondását] illeti, kegyelmed abban azt tartja, hogy semmit sem
árt kegyelmednek, ha semmit sem árt, ne vegye kegyelmed gonosz néven, sem
atyafiatlanságnak nem tarthatja.47
E szavakkal fordult Anna Júlia öccséhez, Pálhoz, miután férje az ő nevében is tiltakozott Pál és félunokahúga, Esterházy Orsolya „vérfertőző” házassága ellen. A
pereskedő idegenek helyett az atyafiaktól elvárt magatartás egymás támogatása,
„atyafiúságos jó akaratja,” előmenetelének elősegítése:
Azért immár ez a dolog meg lett, valamint s valahogy lett, hanem én az Úr
Istentől kívánom, hogy az Isten kegyelmeteket megáldja, és adja jövendő tisztességire és előmenetelére, és az többi atyafioknak is hasznukra, és előmenetelekre, mert talán az Isten ő érettek is adta kegyelmednek ezt a szerencsét, és
nem csak kegyelmedért
44

45
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Esterházy Anna Júlia sajátkezű levele öccséhez, Pálhoz, 1663. november 9. MNL OL P 125 a.
tétel, 1. doboz, no. 721–732.
Lásd feljebb a 34. jegyzetet.
Esterházy Pál levele feleségének, Thököly Évának, 1684. október 6. MNL OL P 125, a. tétel, 1.
doboz, no. 454–508.
Esterházy Anna Júlia levele öccsének, Pálnak, 1655. február 6. MNL OL P 125, a. tétel, 1. doboz, no. 721–732.
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– írta özvegy Pálffy Kata levelében elhunyt férje unokaöccsének, Esterházy Miklósnak a frissen megözvegyült Dersffy Orsolyával sietve kötött házassága alkalmából.48 Míg Miklóst csupán „szerelmes uram atyafiaként” tartja számon (ebben
az alternatív megközelítésben az atyafiak csak a vérrokonok, önmagát levelében
„készséges barátnőnek” nevezve), Dersffy Orsolyát atyánkfiának nevezi, s ők
ketten Orsolya első férje, Mágóchy Gáspár halálát követően illetlenül gyors
házasságkötésük által szégyent és szomorúságot hoztak atyafiaikra, elveszítették
magatartásukkal mind a néhai férj, mind atyafiaik kollektív becsületét:
Azért arra kegyelmednek azt írhatom, hogy az minemű hírek voltanak kegyelmed és asszonyom felől, nem mondhatok mást, hanem hogy mindnyájunknak, kik atyafiak lévén, elég szívünk fájdalma és bánatunk volt rajta, mert az
híre az volt, hogy szegény Istenben elnyugo[do]tt Mágoczi uram olyan fő és
jámbor úr lévén, még el nem temettetett, hanem az föld felett volt, mikor kegyelmed asszonyommal nyuszett, és ez a dolog szegény Magoczi uram gyalázatja, nehezebbnek tetszett minékünk, ki ugyan iszonyú dolog volt csak hallani
is, mintsem az magunk becsületi.
Egyfelől tehát a rokonság és az atyafiság magatartásforma, szerepelvárások, szerephez kötött jogok és kötelességek teljesítésének függvénye. Az atyafiak azáltal
azok, hogy együttműködnek, támogatják, szeretik egymást. Vita által és idején
idegenekké válnak, haragosokká. Haragos rokonok nincsenek. Az atyafiúi szeretet: a kötelességek teljesítése; nem valami magától értetődő, folyamatos állapot,
hanem cselekedet. Amikor kibékülnek, akkor a szeretet is automatikusan helyreáll
közöttük – a megegyezésből következik az érzelmek megváltozása –, attól kezdve
ismét atyafiak lesznek. A rokonság a korabeli értelmezésben tehát nem valami
adott vagy készen kapott dolog, hanem a megfelelő tettekkel betöltendő szerep,
amelyet – akárcsak a becsületet – el lehet veszíteni és vissza lehet szerezni.
Másfelől az is megfigyelhető, hogy az alkalmi érdekellentéteket és az alkudozást éppolyan önmagától értetődő természetességgel kezelik, mint a normaként
megfogalmazott jóakaratot. A szóban és levélben zajló alkudozási folyamat során
– a családi kapcsolatot szervező – látogatások, levelek, érzelmek, hírek, üdvözlések, szolgálatok, szívességek cseréje zavartalanul folytatódik. Jó példa erre Anna
Júlia fenti levele, amelynek egyik témája Pál vérfertőző házasságának megtámadása, de amely ettől függetlenül a rokonságot szervező levél- és információcsere elvárásának bejelentésével kezdődik. „Mióta az fiam Semptéről el mene tőlem, csak
egy betűírásnyi levelét sem vettem sem magának, sem a mellette valóknak, sem
48

Pálffy Kata sógorának, Esterházy Miklósnak, 1612. június 21. Eszterházy 1901: No. 122.

172

_Hajnal István Kör kötet_.indd 172

2019. 06. 12. 15:14:32

Esterházy Anna Júlia mint testvér és feleség

pedig kegyelmednek is, s nem tudhatom mi időben vagyon dolgának állapotja,
nem érthetvén sem indulatjának, sem installatiójának és ott való megtelepedésének is módjáról semmit, kegyelmedet kérem, mindezekről engem informáljon.” A
levél végén pedig a szokásos üdvözlet a családtagoknak: „Öcsém asszonyomnak
öcsém urammal együtt ajánlom szeretettel való szolgálatomat.”49
Összességében a társadalmi, vagyoni és politikai egymásra utaltságok és
kölcsönös függőségek kapcsolati hálójában az együttműködés és a konfliktus
lehetőségei és kényszerei egyszerre benne rejlettek. Az érdekellentétek során
a megoldás közös keresése, azaz az elvárt szerep betöltésének, vagy másként
fogalmazva, az egyéni és a kollektív atyafiságos becsület helyreállításának
kikényszerítése, egy-egy konfliktus megvitatása és lezárása kifejezetten a családi
kötelékek erősödését, semmint gyengítését szolgálta. Mindenki közös érdeke volt
a kapcsolat megőrzése, amely a legnagyobb társadalmi, vagyoni és politikai tőke
volt.50 Esterházy Anna Júlia testvérivel folytatott levelezése olvasása során pedig
azt is megfigyelhettük, hogy a családi kapcsolatok pilléreit adó családi pozíciók és
szerepek folyamatos újratermelésében milyen jelentős szerepet játszott a nők által használt érzelmes nyelvezet. Hogy Anna Júlia teljesítménye és szerepfelfogása
mennyiben volt egyedi, illetve mennyiben tekinthetjük e társadalmi réteg közös
kultúrája részének, további esettanulmányok feladata tisztázni.
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Lásd a 41. jegyzetet.
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Egy 18. századi ferences ördögűző leveleinek
érzelemtörténeti aspektusai*
1

Érzelmek az ego-dokumentumokban
Ha a történész mikroszkópot használ témaválasztásánál és forrásai értelmezésénél, szinte biztosra vehető, hogy előbb-utóbb érzelemtörténeti adatokhoz jut.
A sokat emlegetett léptékváltás egyik legfontosabb eredménye, hogy minden
eddiginél közelebb kerülhetünk a történelem „névtelen” szereplőinek gondolkodásmódjához, magatartásuk, habitusuk és adott esetben érzelmi megnyilvánulásaik megértéséhez.2 Különösen fontosak ebből a szempontból a mindenkori
ego-dokumentumok,3 amelyek előbb az irodalomtörténészek, majd a társadalomés kultúrtörténészek számára váltak fontossá. A történelmi aktorok egyes szám
első személyű megnyilatkozásai nem ritkán az érzelmi attitűdökről, örömökről,
félelmekről és az ezekkel kapcsolatos stratégiákról beszéltethetők.
Tanulmányomban újragondolom azt a forrásanyagot, amely a néhány évvel ezelőtt megjelent monográfiám4 hátterében áll. A központi forrásbázist egy horvát
származású ferences szerzetes, bizonyos Rochus Szmendrovich (1727–1782)
autográf levelei jelentették, különösen az a félszáz fóliánsnyi kéziratos, latin
nyelvű levél, amelyet 1766–1769 között Zombor városában írt a kalocsai érseki
szentszéknek.5 Ebben a három esztendőben az egykori szlavóniai plébánosból viszonylag későn, 35 éves korában szerzetessé lett Szmendrovich megkísérelt válaszolni azokra a vádakra, amelyek az általa végzett illegális és féllegális ördögűző
tevékenységgel kapcsolatban felmerültek. A bőséges argumentációval, konspiratív
összekacsintási kísérlettel és nem kevés személyes gondolattal, érzéssel, pletykával

*
1

2
3
4
5

A szerző az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport munkatársa.
A mikrotörténet irányairól és eredményeiről: Szijártó 2014.
A fogalomhoz vö. Schulze 1996.
Bárth 2016.
KFL I.1.a
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és ellenváddal felvonultatott írások a maguk nemében szokatlan módon túlmutatnak a korszakban átlagosnak tekinthető hivatalos levelezési habituson: személyességük révén tükröt tartanak a levélíró ferences személyisége, életvilága és
mentalitása felé.6

Barátok és ellenfelek: egy konfliktusos személyiség kapcsolatai
Először vizsgáljuk meg Rochus Szmendrovich és a zombori ferences kolostor kapcsolatának kérdéseit! Forrásaink lehetővé teszik, hogy belelássunk egy 18. századi
szerzetesközösség belső életébe. Nem olyan szinten, mint ahogy ez például a belső
konfliktusokról mélyen hallgató, eseménytörténeti tényekre koncentráló háztörténetek segítségével sikerülhetne,7 hanem annál mélyebben vizsgálódhatunk: láthatjuk a belső törésvonalakat, amelyek a Rochus atya tevékenysége körül kialakult
konfliktusos szituációban artikulálódtak. Ezen a téren természetesen az áltagosnál
is komolyabb forráskritikai olvasatot kell alkalmaznunk, hiszen a konfliktusokról
leginkább éppen a főszereplő nyilvánvalóan tendenciózusan megírt leveleiből tájékozódhatunk. Ennek megfelelően kell kezelnünk az események kapcsán kirajzolódó mesterséges polarizációt: a „támogatók” és az „ellenfelek” körét.8
A zombori konvent 12–15 főnyi szerzetespapságából Rochus atya személyének és exorcista tevékenységének „belső” támogatói háttere az egyes megszállottsági esetek jegyzőkönyveinek aláíróiból rajzolódik ki. Az egyetlen rendtársa, aki
1767-ben és 1769-ben egyaránt vállalta a nevét a kényes ügyben, Joachimus Gazsy
(„a Sabaria”) szombathelyi származású, magyar anyanyelvű pap volt, aki ezzel
nem kevés kockázatot vállalt. Minden bizonnyal maga is részt vett a szertartások
egy részén. 1769 májusában az események végkifejletekor még két másik szerzetes
(a német Ignatius Huberth és az illír Bonaventura Gyurich) aláírása szerepel egy
jegyzőkönyvön. Mindketten az 1767. évi nagy botrány után érkeztek a konventbe.
Szmendrovich alkalmankénti támogatóinak valódi véleményét és gondolkodásmódját nem ismerjük. Legtöbbjük valószínűleg semmilyen írásos dokumentumot nem hagyott az utókorra. Rochus atya leveleiben hangsúlyozta, hogy akár
sokkal több rendtársát felvonultathatta volna tanúnak, de azok féltek a feletteseiktől. Az aláírások mögött természetesen a főszereplő erőteljes rábeszélése is
6

7

8

Kevés hasonló törekvést idézhetünk a hazai szakirodalomból. Jó kezdeményezés: Dusnoki-Draskovich 2000: 186–308.
A ferences háztörténetek (historia domus) hazai forrásközlései közül vö. Kapocs–Kőhegyi
1991, 2000; Nagy A. 2006.
Bővebben lásd: Bárth 2016: 176–181.
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meghúzódhatott. Az említett személyek későbbi sorsáról annyi kijelenthető, hogy
közülük ketten (Huberth és Gyurich) már 1769-ben, Szmendrovichcsal együtt elhagyták a zombori konventet, míg a fő támogatónak tűnő Gazsy egy évvel később
került el innen.
A támogatókhoz képest cizelláltabban láthatjuk az „ellenfelek” körét, akiket –
rangjuktól és életkoruktól függetlenül – maga a főszereplő tüntetett föl általában
rendkívül negatív fényben. Konkrét megfogalmazás szerint ők voltak azok, akik
Rochus atya pozitív törekvéseit, buzgóságának (zelus) megnyilvánulásait rendre
megakadályozták. Nem utolsósorban bennük látta és láttatta azon személyeket,
akik a felettes egyházi hatóságoknál feljelentették, és hamis, torz képet festettek
róla. Tapintható haraggal írt róluk leveleiben.
Az egyik sokat emlegetett ellenfél a szlavóniai származású Nicolaus Gyurcsevich volt, aki 1765 óta működött a konvent vasárnapi illír szónokaként. Nicolaus
atya „a leghevesebb ellensége buzgóságomnak” – írta róla Szmendrovich, aki szinte minden nap mondott vagy tett valamit az ő üdvös tevékenységének megakadályozására. Az ünnepi illír hitszónok funkciót ellátó főszereplő számára a vasárnapi illír szónok a konventben a legkomolyabb riválist jelentette. Mindketten
ugyanazokkal a hívekkel foglalkoztak, Nicolaus atya vasárnaponként, Szmendrovich ünnepeken prédikált nekik. Rochus atya ebből a szempontból elégedetlen
volt rendtársa teljesítményével. A katekizáció Szmendrovich feladata volt, ő volt
az illír hitelemzési társulat igazgatója. Amikor 1769 elején kivették kezéből a feladatkört és riválisának adták át, Szmendrovich összeterelte a városban a nőket, és
a templomba, Nicolaus atyához irányította őket. Önmagát a férfiak hitoktatójának
hirdette ki, Nicolaust pedig a nőkének. Az általa összegyűjtött (katolikus és görögkeleti) férfiak előtt a piactéren és más nyilvános helyeken végezte a hosszú órákon
át tartó hitelemzést. Énekléssel, kikérdezéssel, kis ajándékok osztogatásával segítette elő munkájának sikerét, aztán vesperás idején beparancsolta az embereket
a templomba. Szmendrovich levelének önvállveregető hangneméből nyilvánvaló, hogy magát sokkal sikeresebbnek tartotta ezekben a munkakörökben, mint
rendtársát. Sejtetni engedte, hogy amaz éppen emiatt féltékeny volt rá, és ezért
viselkedett vele folyamatosan ellenségesen. A Nicolaus atyára ruházott „gyengébb
pap” szerepkör alátámasztására szolgálhatott egy jegyzőkönyvi megjegyzés, amely
egy helyi beteg kapcsán számol be a pap kudarcáról és Rochus atya sikereiről. A
rivális pap ráadásul megkérdőjelezte Szmendrovich gyóntatási képességeit: azt híresztelte, hogy a Rochusnál gyónóknak újra kell gyónni, és összetépkedte a nagyböjtben összegyűjtött cédulákat. A vetélkedés hiába zárult látszólag Rochus atya
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vereségével, ellenfele ugyancsak 1769 augusztusában távozott el Zomborból egy
másik konventbe.
A zombori történet másik meghatározó alakjának Thaddaeus Hegedűs, a helyi
konvent 1767–1772 közötti gvárdiánja tekinthető. Hegedűs az első botrány után,
1767 augusztusában érkezett a városba. Gvárdiánként az egyházmegyei hatalmi
törekvésekkel szemben igyekezett megtartani a zombori konvent pozícióját. Közte és Szmendrovich között 1769-ben élesedett ki a konfliktus, amikor az újabb
ördögűzési botrány kirobbanása nyomán arra törekedett, hogy a renitenskedő ferencest tisztes távolságban tartsa a hívektől és kövesse a kalocsai szentszék tiltó
határozatát. A nyári hónapokban már szó szerint fogva tartotta őt a kolostorban,
legalábbis főhősünk drámai hangvételű leveleiből erre következtethetünk. Ugyanitt gyakran úgy említődik, mint aki nem tudott mit kezdeni a megszállottakkal, és
erőszakkal („korbáccsal”) elhajtotta a segítséget kérő embereket. A gyógyítási esetek jegyzőkönyvében szintén efféle negatív szerepkörben látjuk: a gvárdián folyamatosan visszautasítja a betegségek orvoslására Rochus atya kiküldéséért könyörgő híveket, és vagy senkit sem, vagy esetleg egy másik atyát enged ki hozzájuk.
Szmendrovich az emberi irigységgel magyarázta a gvárdián cselekedeteit, amely a
benne meglévő tettvágy iránti féltékenységből táplálkozott.
Rochus Szmendrovich legkomolyabb és legerősebb zombori ellenfelének
egyértelműen Emericus a Quinqueecclesiis (Pécsi, Zomborcsevich) számít. Főhősünk leveleiből úgy tűnik, hogy őt tette felelőssé a feljelentésekért, a konventen belüli ellehetetlenítéséért, a gvárdián szembefordításáért és végeredményben
vereségéért. A rendkívül tapasztalt, majdnem 60 éves, illír anyanyelvű ferences
korábban komoly tisztségeket töltött be a rendtartományban, és az események
idején is tanácsosként vett részt a Rochus atya ügyét (leveleit, tanúsítványait) tárgyaló legfelsőbb rendi döntéshozatalban. Ott is előkerültek azok a vádak, amelyeket Szmendrovich vele szemben megfogalmazott. Ezek alapján egy alapvető
ellenszenvből kialakult ellenségeskedés képe rajzolódik ki, amely nyilvánvalóan
beárnyékolta a konvent belső hangulatát. Ha le is vonjuk a Rochus atya leveleire
jellemző túlzások és egyoldalú beállítások torzításait, akkor is érzékelhető a két
ferences szerzetes habitusának és céljainak különbözősége. Míg Szmendrovich a
démonokkal viaskodott, Emericus atya hallani sem akart róluk. Előbbi szerint félelmében és gyávasága miatt tartotta távol magát az efféle kérdésektől. Lehetséges
az is, hogy egész egyszerűen nem hitt az előkerült személyek démoni megszállottságában. Mintha Pécsit zavarta volna Rochus atya túlbuzgósága, amellyel a
lelkipásztori teendőket végezte, Szmendrovich szerint féltékenység lett úrrá rajta.
Emericus atya a legváltozatosabb jelzőket „érdemelte ki” leveleiben: „a démo-
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nok védelmezője”; „nyájat pusztító farkas”; „tényleg farkas”. Bár Szmendrovich
állítólag többször kérlelte őt szobájában, térden állva, felettese nem enyhült meg,
továbbra is engedetlenséggel vádolta. A nem nyilvánosan történt megalázkodás
ellenoldalán többször nagyon is nyilvános szócsatába keveredtek a ferences família előtt: volt, hogy Rochus atya vádolta meg Pécsit azzal, hogy engedély nélkül
gyóntat az egyházmegyében, míg Emericus atya vádjai Szmendrovich jellemét és
lelkialkatát támadták (hipochondernek, aggodalmaskodónak és hibbantnak bélyegezte meg, aki megbolondítja a népet). Egyházi diplomáciai okokból is nyilván
élen járt azok között, akik Szmendrovich Zomborból történő mielőbbi elmozdítását támogatták. Ő maga a konventben maradt, és ott halt meg 1772-ben.9

A rajongás tárgya
Rochus Szmendrovich időnként dühös, máskor konspiratív-árulkodó hangnemű
leveleinek implicit üzenete szerint azért nem szeretik rendtársai, mert a zombori és környékbeli nép őt kedveli a legjobban. Nem hiába, hiszen jobban prédikál
és jobb hitoktató, mint riválisa. Jobb gyóntató, mint a többi rendtársa. (Ezt a hívek levelei is megerősítik). Kiváló szervező, még az illír hitoktatási csoportokat is
nagyszerűen létrehozta. (Ezért tényleg dicséretet kapott a kanonok vizitátortól).
Csakis őt szeretik haldoklóhoz hívni: életgyónást végeztet, teljes feloldozást ad,
és (ami érzelemtörténeti szempontból is fontos adalék) a gyászba borult házakba
rendtársaival ellentétben a szokott vidám arcával lép be a haldoklóhoz. A helyiek vallomása szerint többen már ettől meggyógyultak. Rochus atya kétségtelenül
jobb gyógyító, mint rendtársai. Buzgósága (a sokat hivatkozott zelus) révén hatékonyabban alkalmazza az egyház sokszáz éves fegyverarzenálját: a szentelmények, az áldások (benedikciók) és exorcizmusok széleskörű gyűjteményét. Nem
véletlen, hogy néhány héttel ide érkezése után máris őt (és csakis őt) kérték ki
a házfőnöktől, hogy végezze el egy megszállottnak tartott asszony próbaexorcizmusát. Már előző állomáshelyéről híreket hozott a szél, amelyek egy „jó pap”, egy
„erős pap” érkezéséről szóltak.
A felsorolt tényezők nem csupán főhősünk saját interpretációjának részét képezték. Némi igazságalapjuk a futólag közbeszúrt kontrollforrásadatoknak köszönhetően megerősíthető. Különösen azok a „rajongói levelek” beszédesek ebből
a szempontból, amelyek 1769-ben, a hívektől való eltiltása és az egyházmegyéből
történő eltávolítása kapcsán árasztották el a kalocsai szentszék hivatalát. E levelek9

MFL VIII. Prothocollon Conventus Zomboriensis, 106.

181

_Hajnal István Kör kötet_.indd 181

2019. 06. 12. 15:14:32

Az érzelmek története

Bárth Dániel

ből a hit, a dicsőítés és a vallási rajongás megnyilvánulásai olvashatók ki. Kérdés:
mi váltotta ezt ki a többnemzetiségű és felekezetileg megosztott szabad királyi város legkülönbözőbb társadalmi rétegeihez tartozó emberek körében? Az összetett
(és még könyvemben sem teljesen megválaszolt, inkább csak felvetett) kérdés érzelemtörténeti aspektusait az alábbi csomópontokban összegezhetjük.

A megoldások embere
Hipotézisem szerint a ferences lokális sikerének oka az lehetett, hogy az egyéni,
a családi és a közösségi (városi) krízisszituációkra kínált egyfajta speciális, a korszakban még elfogadhatónak tűnő megoldási stratégiát. Lássuk ezeket fordított
sorrendben!
Közösségi (városi) szint: a városi vezetés számára problémát jelentett bizonyos
mentális betegségekben szenvedő emberek kezelése, akik botrányokat okoztak,
félelmet keltettek a nyilvános tereken (éjjel bolyongtak, zörgették az ablakokat,
meztelenkedtek, templomban és utcán ordítoztak, öngyilkosságot akartak elkövetni stb.). A római katolikus betegek (többségében asszonyok) a katolikus communitas számára komoly gondot jelentettek. Hiába zárták börtönbe őket, ez nem
volt hosszú távú megoldás. Rochus atya személyében problémamegoldó emberre
leltek: a démoni megszállottság magyarázata és a nagyszabású, nyilvános exorcizmusok diadala váratlan eredményeket hozott. A megszállottak lecsendesedtek, a
görögkeletiek odasereglettek az erősebb katolikus paphoz, az ördögűzéssel kezelt
szerb asszonyok családjaikkal együtt áttérésre szánták el magukat. Szmendrovich
hatékony fegyvernek bizonyult a városi vezetés kezében. Amikor 1767 novemberében egy szerb elítélt kivégzését hajtották végre a város vesztőhelyén, csaknem ezer helyi görögkeleti és háromszáz katolikus szemlélte élőben „a rettenet
színházát”.10 A tömeg ámulattal nézte végig, hogy a helyi ferences konvent egyik
szerzetese az akasztás végrehajtása előtti percekben áttéríti az elítéltet az egyedül
üdvözítő katolikus hitre. A fennkölt esemény még a ferences háztörténet íróját is
fellelkesítette, ezért megörökítette a hős pap, Rochus Szmendrovich dicsőségét. A
kiegyenlített városi erőviszonyok (a görögkeleti és a katolikus oldal paritása) miatt
minden áttérítés előnnyel járhatott a rajongói levelekben hangsúlyosan részt vevő
városi vezetés (főbíró, jegyző, gazdatiszt, szenátorok) számára.
Családi szint: a megszállottsági esetek kapcsán hangsúlyosan jelentkezik a
családi élet kríziseinek kérdése, különösen azért, mivel a súlyos esetek nagyrészt
10

Vö. Dülmen 1990.
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a családanyák közül kerültek ki. Rochus atya ezt a középkorú nők méhkórjával
magyarázta, amely a korszakban orvostudományi nézőpontból is létező betegség
volt, és a szexuális kielégületlenség következtében fellépő hisztéria formájában
jelentkezett. Érvrendszerében a hisztéria, az epilepszia, a melankólia, a pszichés
zavarok stb. hátterében is gyakran démoni behatások, a démoni megszállottság
egyes típusai rejtőznek. A családtagok annyit érzékeltek, hogy az anyai lelkiállapot hirtelen megváltozik, a korábban normális, azaz a társadalmi elvárásoknak
megfelelően viselkedő nő hisztérikus, dühöngő megnyilvánulásokat mutat. A
saját gyermekeiket eltorzult arccal rémisztgető és környezetüket terrorizáló as�szonyok viselkedése, ha kiderült, szégyent hozott a családra. A korábban tisztes
családanyákat rendszeresen kocsmákban találták meg lerészegedve, vagy az árok
széléről szedték össze őket. Drámai beszámolók szerint némelyiküket éppen hogy
le tudták vágni a kötélről, amikor a város határában öngyilkosságot akart elkövetni. A ferencest felkereső családtagok számára az egyetlen kiutat az exorcizmusra
vállalkozó erős pap jelentette: a hosszú kezelések és látványos megszabadítások
után az anyák újra önmaguk lettek, rendszeresen templomba jártak, gyóntak és
áldoztak. Ha véletlenül újra megkörnyékezte őket a kísértő, és ne adj Isten felordítottak a templomban, Rochus atya máris odapattant hozzájuk, és kezét a fejükre
téve lecsillapította őket. A hívek mindenféle rejtélyes és hirtelen jött betegséggel
is őt keresték meg. Az eltiltott ferencest egy kétségbeesett apa például titokban
környékezte meg hajnalban, a templom oldalánál, kezében tartva félholt, napok
óta lázas gyermekét. (Korábban hiába kérte a gvárdiánt, hogy Rochust küldje el
hozzá.) Mondanunk sem kell, hogy a ráimádkozás hatására a gyermek kinyitotta
szemét, és hamarosan jobban lett.
Egyéni szint: bizonyos transzcendens félelmek egyéni szinten még hangsúlyosabban jelentkeztek. Míg családi és közösségi aspektusból a démoni megszállottságtól, addig egyénileg a démoni megszállástól való irtózat uralkodott. Miként
közismert, ez a Jean Delumeau, Peter Dinzelbacher és mások által oly kiválóan
bemutatott félelemtörténet elemi emberi alaprétegéhez tartozik.11 (Nyilván nem
véletlen, hogy az 1973-ban bemutatott The Exorcist minden idők legfélelmetesebb
horrorfilmjének számít.) Rochus atya ebből a szempontból is kiváló terapeutának bizonyult. Az emberek bátran és bizalommal keresték fel testi-lelki problémáikkal. Ő (mai, ezoterikus szóhasználattal: holisztikus módon) ezek hátterébe
szeretett volna belelátni, és a gyóntatószékbe invitálta híveit. Ott aztán a bűnök
fürkésző feltárása következett. Világossá tette, hogy az emberi bűnök következtében nyernek teret a démonok, akik a lelkek megszerzésére törekedve tes11

Delumeau: 1985; Dinzelbacher: 1996.
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ti bajokkal, betegségekkel sújtják áldozataikat, vagy gyakran betegségek álcája
mögé rejtőznek el (bűnök → démonok → betegségek). A démonok okozta fizikai
atrocitások az exorcizmus alatt tovább fokozódnak. Nincs itt terünk arra, hogy
részletezzük az ördögűző liturgia során tapasztalt érzelmi megnyilvánulásokat, a
kínok és gyötrelmek legalját, elég annyi, hogy a megszállottsági szindrómák sokasága mutat érzelmi irányba (fájdalom, ordítás, dühkitörés, megállíthatatlan sírás,
gúnyos nevetés stb.).
A bácskai nép rajongását tovább fokozta, hogy a karizmatikus szerzetes általában a betegségekkel és a halállal kapcsolatos félelmekre is megoldást kínált. Benedikciókat, szentelményeket, vallásos amuletteket használt és népszerűsített hívei
körében, amelyek a rontások (maleficium) és a természetes betegségek ellen is hatékony ellenszernek mutatkoztak. Gyógyírként funkcionáltak az emberi élet olyan
krízishelyzeteiben (például szülésnél vagy éppen meddőség esetén), amelyekben a
permanens félelem egyébként is sokrétű hiedelem- és szokásszervező erővel rendelkezett. Rochus atya egyszerre élt a vallásos mágia félhivatalos eszköztárával és
a hit gyógyító erején alapuló medicinális tapasztalattal.

A lelkialkat ambivalenciája
Végezetül ki kell térnünk annak összefoglalására: vajon a levelei alapján milyen
kép rajzolódik ki főhősünk lelkialkatával kapcsolatban. Rochus Szmendrovichot
inkább az érzelmei, mint a józan ész szabályai vezérelték cselekedeteiben. Buzgalma túlmutatott belátó képességén. Könyvem utolsó fejezetében ambivalenciák
fogságában vergődő személyiségként jellemeztem.12 Elszórt forrásadatokból tudjuk ugyanis, hogy nagy fellángoló küzdelmek után letargikus állapotok következtek nála, ezek gyakori, labilis váltakozása kétpólusú lelkialkatra mutat. A „lenti”
fázisban környezete számára éppúgy melancholicusnak tűnt, mint megszállott
páciensei.13 De kibékíthetetlen ambivalenciák jellemezték leveleit is, amelyekben
jól megfért egymás mellett a kötelező, önlealacsonyító szerénység és az argumentumokat villámló módon kicsattintó harcosság, egyfelől a szélsőséges alázat, másfelől az erőteljes öntudat, a szó szerinti ego megnyilvánulása.
Ha csupán annyi lenne a vázlatosan bemutatott kivételes forrásanyag erénye,
hogy ezáltal egyetlen 18. századi ferences személyiségében artikulálódó érzelemtörténeti megnyilvánulásokat tanulmányozhatunk, véleményem szerint már az is
12
13

Bárth 2016: 267–279.
A melankólia és a megszállottság összefüggéseihez vö. Midelfort 1984: 1999.
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több lenne, mint amit történészként remélhetünk. Az csak hab a tortán, hogy ezek
a dokumentumok szerencsés módon a kora újkori vidéki társadalom számos fontos kultúrtörténeti aspektusára rávilágítanak, amelyek kontextualizációja lehetővé
teszi a vallásosság és a (népi) kultúra elemeinek komplex értelmezését.
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Az idegenség mint identitáskonstrukció
Nagy György jászsági kereskedő
18. századi önéletírásában
„Egy ember önéletrajza meg nem írható; amit annak gondolunk, az nem az ember,
csak a kabátja meg a kabát gombjai” – írta Mark Twain.1 Nagy György „mentére
való ezüst filigrán gombjainak” [44]2 emlékét, a 18. században élt jászsági kereskedő alakjának néhány vonását egy 1759-től 1769-ig vezetett napló őrizte meg.3
A napló műfajának teljes kifejlődéséhez szükséges feltételek csak a 18. században váltak adottá, köztük az a kulturális változás, amely egyre fokozottabb
érdeklődést mutatott az egyén iránt. A napló fénykora a 19. század;4 a magyar
megnevezés első megjelenése is majdnem egybeesik a századdal. A latin diarium
fordítását az olyan feljegyzésekre használták, amelyek lineáris, emelkedő kronológiai sorrendben számolnak be följegyző által tapasztalt, átélt eseményekről, gondolatokról, érzelmekről.5
Nagy György naplója azonban korábbi ennél az időszaknál: részeiben egy
évszázaddal, mivel az első oldalakat a nagyapa hagyatékából illesztette írásához.
Ennek egyik következménye, hogy formailag nem teljesen letisztult: más műfajok sajátosságai is megjelennek, így vannak krónikára és emlékiratra emlékeztető
jegyek, de található benne leltár és egyéb családi dokumentum is. Egy másik kö1
2

3

4
5

Twain 2013: 266.
A naplóból vett idézeteknél használt kapcsos zárójel a Nagy 2017 kiadvány oldalszámaira
utal.
Nagy György rövid életrajza a napló alapján a következőképp rekonstruálható: 1706. április
14-én Szécsényben született. Tanulmányait 1716 és 1726 között Gyöngyösön és Nagyszombaton végezte, majd Pozsonyba került és egy Okolicsáni nevű úr mellett jogot és német nyelvet tanult. 1730. január 7-én, Jászárokszálláson vette feleségül Helle Rozáliát (1715–1790),
akitől négy gyermeke született: Erzsébet (1731–1821), András (1733–1809), János (1738–1809)
és József (1755–1809). Halálig Jászárokszálláson élt, főként marhakereskedéssel foglalkozott.
1745-ben a jászkunok redempció során maga is földváltó, redemptus lett. 1747-ben székbírói,
1752-ben adószedői tisztséget vállalt a településen, de a további tisztségviselést visszautasította. 1770. április 28-án hunyt el.
Cucu-Oancea 2013.
Kövér 2014; S. Sárdi 2014: 71–78.
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vetkezmény, hogy a személyiségről inkább közvetett a kép, mert az a romantikus
naplókhoz képest halványabban rajzolódik ki.
A két napló egységként kezelhető: egyrészt azért, mert az ottani események
családtörténeti előzmények; másrészt mert a naplóíró fontosnak tartotta az írást
saját művéhez másolni, tehát identitásának részét képezte.6 Ez különösnek hathat,
mivel a naplóíró foglalkozása vagy éppen lakhelyválasztása tekintetében más utat
járt be, mint elődei. Fiatalon más városokba szólították a tanulmányai, hogy aztán
1729-ben a Jászságba költözzön, ott megtelepedjen és éljen 1770-ben bekövetkezett haláláig.
Negyvenéves jászsági jelenléte sem volt azonban elegendő kívülállásának megszűnéséhez, ami mégsem beköltöző mivoltából fakadt, legalább annyira meghatározták azt identitásának egyéb jegyei is. Ezek számbavétele jelen tanulmány célja.
A naplót pszichológiai szempontból igyekszem vizsgálni.
Bár mind a pszichológia, mind a történelem az emberrel, az emberi motívumokkal foglalkozik, kínálkozónak tűnő együttműködésük mégis sok esetben futott zátonyra. A pszichológia felől részben a természettudományos ambíciókból
fakadó ahistorikus megközelítés okozott nehézséget.7 Ennek példája az evolúciós
pszichológia, amely a történelem előtti korokat tárgyalja és a kulturális hagyományokat átugorva alkot elméleteket a ma élő emberre. Freud munkásságában
is domináns ugyan az örök emberi megragadására való törekvés s az a hit, hogy

6

7

Berne 1997: 83–85. A „sorskönyv ... a nagyszülőkkel kezdődik. … A nagyszülőket mágikus
bámulat vagy rémült rettegés övezi.” Nagy György esetében a mondatok szerkesztése is kapcsolódást fejez ki. Egyik első mondata („Minekelőtte azonban az én keserves és sok szenvedésekkel teljes életemnek megírására vékony tehetséggel való pennámat alkalmaztatnám,
helyes dolognak irányzom lenni, ha előbb szegény famíliánk origójárúl és eleimnek descensiójárúl némely dolgot előre bocsátok”.) tartalmában és formájában is rímel a nagyapa
soraira („Minek előtte Isten Ő Szent Fölsége kegyelmébűl az magam idejebeli viselt dolgoknak megírásához kezdenék, szükségesnek ítéltem az maradék kedviért némely, az familiánk
origóját és progresszusát illető dolgokat permuttálni”.)
Dumont, 2010: 1–34; Hammarlund 2000. A természettudomány általában mond valamit a
világról, míg a történelmet az egyedi érdekli. A történelem inkább a regényírással rokon, hiszen a történelmi művek is szüzsé (aktuális történet) és fabula (időtlen séma) mentén szerveződnek. László 2003: Bruner modellje szerint a tudományos mód elvont fogalmakat használ,
az igazságot formállogikai eljárásokkal, tapasztalati bizonyítékokon keresztül keresi, s olyan
oksági viszonyok feltárására törekszik, amelyek egyetemleges igazságfeltétlelekhez vezetnek.
Az elbeszélő mód ezzel szemben az emberi szándékokat és tetteket, az ezekkel kapcsolatos
történéseket és következményeket vizsgálja. Nem az igazság, hanem az élethűség kialakítására törekszik, célja az értelemadás.
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megállapításai függetlenek saját 19. századi milliőjétől,8 megközelítésmódja még
mindig történetibb, hiszen a történelemhez hasonlóan az (élet)történetekre koncentrál.9 Ez sem illeszkedett azonban maradéktalanul a történetírás igényeihez –
amely gyakran csak segédtudományi szerepet kínált a pszichológiának – s a pszichohistória problematikusnak bizonyult, amikor halott emberekre alkalmazta az
analitikus terápia módszereit. 10
Történelem és pszichológia sikeresebb együttműködését ígéri a kulturális pszichológia, amely az elme és kultúra kölcsönhatásaira helyezi a hangsúlyt.11 Nemcsak csoport tárgyalható azonban kultúraként, a történelem maga is állandóan
jelenlevő kultúrát képvisel, ahol megvizsgálható, milyen értékek, érzelmek, szerepek vagy attitűdök a jellemzők. Igaz ugyan, hogy a dokumentáció hiánya megnehezíti a pszichológiai magyarázatok alkalmazhatóságát, 12 ez nem jelenti a megközelítés elvetését: legtöbb esetben a klinikai vizsgálatok sem szereznek részletesebb
információkat a felmenőkről, mint amit a történelmi források kínálnak.13
A tanulmány elsősorban arra helyezi a hangsúlyt, hogy a kulturális pszichológia által nyújtott ismeretek felhasználásával azonosítsa Nagy György identitásának meghatározóit, és példákkal illusztrálja az identitás megnyilvánulásait.
Ez sokszor nem könnyű feladat, mivel a naplóban közölt önreflexiók elszórtak
és szűkszavúak. Jellemző adalék erre, hogy amíg az uralkodót több mint hatvan
alkalommal említette meg, a saját családjára már sokkal kevesebb figyelmet fordított: feleségéről körülbelül huszonöt, gyermekeiről nagyjából tíz említést tett.
Vagyis az identitásra sokszor csak következtethetünk: ezekben a következtetésben
többnyire az érzelmekre utaló jelek segítik az olvasót. Egyes események azért válthatnak ki nagy érzelmi hatást, mert az identitás fontos alkotóelemével kerültek
interakcióba. A következőkben arra vállalkozom, hogy az életút során felmerülő konfliktusok, az arra adott érzelmi reakciók alapján megpróbáljam bemutatni,
milyen identitást tarthatunk valószínűnek Nagy György esetében.

8

9
10
11
12
13

Rivero 1997: A természettudományos megközelítés önmagában is történeti: fejlődési utat ír
le, vagyis a konfliktus a történelmi és a történelmietlen felfogások között van.
Richardson 13–17.
Plato 2005; Lukacs 2011: 42–43; Kövér 2014b.
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A naplóírás motivációi
„Kezdettem ezen protocollumnak írásához ... olyan szándékkal, hogy ezen
könyvben Isten segedelmével életemnek fő dolgait az kevés jószágomrúl,
familiámrúl és gyermekeimről való szükséges tudnivalókat voltaképen
bejegyezzem” – kezdte naplóját. [31]
A gyakorlati célok tagadhatatlanok: a családtörténet a nemesi származás igazolója14, ami kiváltságokat biztosított a feudális Magyarországon. Ezen funkció
fontosságát emeli ki, hogy a leszármazottak is folytatták Pro memoria címen a
megkezdett jogbiztosító iratok gyűjtését. Valószínűleg már Nagy György motivációi
között is ez volt az elsődleges, hiszen a naplóírást nem sokkal azután kezdte,
hogy leadta a jászárokszállási tanácsban viselt adószedői hivatalát – melyben
hangsúlyos az írásbeliség – s miután „költséges volt ebben az esztendőben Pestre
járkálásom prókátoromhoz processaim dolgában.” 1759-ben a városi jegyző, Illés
István „rábeszélésére” a tanácsnak is bemutatta leveleit. [62–64]
A jogi célokon túl azonban fontosak a pszichológiai motívumok is. Az írást
nem ritkán nagy változás, a megszokott életből való kizökkenés indokolja, s a célja, hogy koherenciát teremtsen, az életet összefüggőnek és célirányosnak mutassa
be. Az írás lehetőséget ad arra, hogy a megélt igazságtalanságokon felülkerekedjünk. 15 Különösen igaz ez az írásmű 1759 előtt keletkezett, önéletírás jellegű részeire. Nagy György hosszan tárgyalta a család széthullásának idejét, igyekezett magyarázó értelmet találni életeseményeire. Dacolás ez az elmúlással: már az ötvenes
éveiben járt, amikor az íráshoz fogott, felesége 1758-ban komolyabb betegségen
esett át: az egészség hanyatlásának első jelei megjelentek a családban. Igaz, még tíz
év kellett, hogy saját állapotában idős apjáét felismerje és mondását idézze: „Multa
senex plangit, quando instat et angit” [68] vagyis „Az öregek sokat jajveszékelnek,
amikor a halál üldözi es szorongatja őket.”
Végül, a naplóírás motiváció között ott van az örömszerzés: feltehető, hogy
Nagy György számára, aki mindvégig a helyi társadalom kívülállója maradt, fontos volt a szellemi tevékenységet jelentő naplóírás.

14
15

Gyáni 2010.
Bourdieu 1994; Kónya 2001; Viczián 2006; Katona – Kovács 2014.
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„Advenabeli állapot”
Nagy György elbeszélésében a család története a hanyatlásé.16 Az apa hübrisze,
hogy kompániás kapitányként Rákóczi Ferenc oldalára állt, és ezen döntéséért
családjának széthullásával kellett fizetnie. „Az én édesatyám is ezen labirinthusba
keveredett belé ... Noha bizony adta volna Isten, hogy soha ezen zenebonába ne
merítse magát posteritásának s magának is nagy szörnyű kárával.” [34]
Az édesanyának 1708 novemberében bekövetkezett halála a család felbomlását
eredményezte: a kétéves Györgyöt nagybátyja vette magához, tizenegy éves nővére pedig a hevesi rokonokhoz került. Az apa a családi birtokot felügyelni nem
tudta: „dejtári és vadkerti jószágait maga elprédálotta”. [34] Megmaradt csekély
birtokát és szécsényi házát a császáriak megszállása alatt „némely tolvajkodók...
megrabolták, éléstárait és pincéjét is kifosztották és marháit elhajták, egyszóval
úgy felpredáltanak mindent, hogy csak üres csűr, üres kamrák, ólak és puszta falak maradtak.” [34–35, 80]
1711-ben kis időre egyesült a család, de a megtorlástól tartva elhagyták a Nógrád vármegyét és Rahóban, a második feleség birtokán telepedtek meg. Az apa
1713-as halála után György ismét Szécsénybe került: az anyai rokonság igyekezett megóvni a vagyon maradékát és megkezdték a fiú taníttatását is. 1719-ben az
egyik ház „elégett”, de ezt még megjavították, hogy aztán 1728-ban Nagy György
eladja és a Jászságba költözzön.
Nem volt könnyű döntés. A migráció pszichológiai szempontból eseményszerű krízis, hiszen az otthon fizikai jellemzőin túl érzelmi biztonságot is ad: ismerőssége és intimitása védelmet, autonómiaérzést biztosít. Az otthon fizikai vagy pszichológiai megsemmisülése a fontos társak elvesztéséhez hasonló gyászt idéz elő.17
Különösen így lehetett ez Nagy György életében, hisz a felsőgyőri Nagyok számára a nógrádi táj generációkon keresztül volt szkéné. Fontosságát mutatja, hogy
a nagyapa családtörténetében kezdetben egyedül a földrajz valóságos: a mitikus
neveken (Geurus, Ursur, Torzol, Tárkány, Dedus, Briccius) megidézett ősök meg
nem határozható időben tevékenykedtek, miközben már a kezdetektől jól körülhatárolható életük színtere: Észak-Magyarország. Az elbeszélés szerint Geurus
Sajókér elfoglalásánál vitézkedett, és ő alapította Diósgyőrt. (Neve is vélhetően a
Győr latinosított formája.)
A család múltja fizikai lenyomatokat is őrzött: így az 1517-ben elhunyt ős vörösmárvány síremlékét a leszármazottak a családi ház falába építették. A nagyapa
16
17

Frye 1998.
Horvát – Dúll – László 2006.
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1663-ban, arra jártában saját szemével látta is a „monumentomot” és a „posterusok [utódok – Cs. G.] kedvéért” lemásolta.
A család a következő évszázadokban is a térségben maradt: a pontosan adatolt
helynevek teszik láthatóvá a családtagok mozgását, ahová hadi események (Eger,
Ónod, Fülek) vagy tanulmányok (Nagyszombat) szólították őket. Megemlítésre
kerülhetnek azért is, mert a család oldalága oda települt (Hollókő, Veszprém), ám
ezek mellékes megjegyzések – a nagy távolság a megsemmisüléssel egyenlő: „más
vármegyékbe elszéledtek. Felőlök többé semmi hír nem constal” vagy „maradékárúl
semmi sem constal.” [30–33 ]
Ezzel kellett szembenéznie Nagy Györgynek is, aki ugyan fizikai valójában
keveset tartózkodott Nógrádban, őseinek története mégis idekötötte s jövevén�nyé tette később lakhelyén, amelyet nagybátyjának „jó esmerőse”, a vámosgyörki
plébános rábeszélésére választott. Döntését, hogy éppen Jászárokszállásra települjön az befolyásolhatta, hogy éltek már itt nógrádiak: Nógrád emléke részlegesen
továbbélt az itteni emberekben. Így mindjárt 1729-ben megtartott esküvőjének
násznagyai, „Csizmadia János és Baghy Pál ... Szécsénybűl szakadván ezen földre,
... már az néhai édesanyám famíliájához jó ösmeretesek” [37] voltak. Később további, Nógrádhoz köthető neveket sorolt fel, így feltehető, hogy a városban kisebb
nógrádi kolónia élhetett, akik számon tartották egymást.
Miért eshetett a választása Jászárokszállásra? Egyrészt indokolhatta a település
kedvező földrajzi fekvése, vagyis hogy kereskedelmi útjain megközelíthető volt
Szolnok, Jászberény, Gyöngyös, Hatvan és Pest is.18 Másrészt a kiváltságolt jogi
helyzet is vonzotta a betelepülőket. Bár a Jászság 1702-ben – történetében először
– földesúri függésbe került, lakóinak szabad költözési joga és vámmentessége
megmaradt, a robot és a kilencedfizetés alól is mentességet élveztek, és
önkormányzatot választhattak.19 Tehát még mindig szabadabb státuszban maradtak, mint az ország lakóinak többsége. A jövő pedig további felívelést ígért: az
ellenállási mozgalmak eredményeként a magyar országgyűlés 1715-ben a Jászkun
Kerületek eladását elzálogosításra módosította20, remény nyílt a későbbi megváltakozásra. Ez végül 1745-ben, a redempcióval be is következett.
Nemcsak Nagy Györgyöt vonzották ezek a körülmények. Egy 1698-as vizsgálat
kétszáz jászságiról derítette ki szökött jobbágy voltát,21 Jászárokszálláson pedig
tizenhét családot – az összes 8%-át – írták össze nemesként, akik többségükben
18
19
20
21

Kiss 1994.
Bánkiné 2003.
Szabó 1981.
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Észak-Magyarországról származtak. 22 Ezek után nem meglepő, hogy már az
1699-es összeírás is csak a lakosság felét jegyezte helyiként, vagyis ilyen arányban
voltak azok, akiknek ősei már 1620-ban is itt laktak. A bevándorlás a következő
évtizedekben tovább folytatódott: 1735 és 1745 között 40%-kal, 246-ról 343-ra
növekedett a gazdaságok száma.23
Kérdéses tehát, hogy egy ilyen közegben hátrányt jelenthetett-e a nem őslakos származás. Nagy György szerint igen: amikor báró Orczy István 1745-ban
„bizonyos tisztek vállalására” nógatta, az elutasítás indokai között szerepelt,
hogy inkább akart „az gremiumbeli törzsökös individumoknak helyet hagyni”,
nehogy szereplése konfliktusokat okozzon. Bár a tanács „valóságos birtokos lakosunk”-ként, [83]elismeréssel igazolta Nagy Györgyöt, ő egy évvel a redempció
és tizenhét évvel a Jászságba költözése után még mindig „advenabeli állapotát”,
jövevény voltát hangsúlyozta.
Ha lehettek is olyanok, akik felemlegették idegen származását, kellett lennie
egy nagyobb közösségnek, amelynek az elismerésére és támogatására számíthatott. Máskülönben aligha magyarázható, hogy 1752-ben adószedői tisztség vállalására bírták, 1758-ban pedig főbírónak kérték fel. A lehetőségek közül csak az
előbbivel élt, „bizony sok kárommal és fáradságommal és magam privatumomnak
negligálásával.”
Közügyektől való visszavonulása állásfoglalás amellett, hogy kívülálló kívánt
maradni. Ezt erősíti egyébként indoka is: gazdasági ügyeinek intézése, [51; 59]
amelyen nem annyira az állattenyésztést, mint kereskedelmet értett. Visszavonulása végső soron a kívülállás egy másik szigetére vezetett.

Kereskedő
A helyi szabadparaszt társadalomban a kereskedelem presztízse alacsony volt,
nem csoda, ha azzal már az 1690-es évektől a jövevény görögök foglalkoztak.24
Nagy György 1730-ban, „az tavasz kinyíltával a gyöngyösi és birínyi vásárokon
22 tínót és 28 bornyút” [37] vett, ezek képezték gazdasága alapját. A harmincas
évek a bőség időszakát jelentették: az 1731-es sáskajárás még hasznot is hajtott,
mivel olcsón vásárolhatott több „apró marhát ... melyekből az utána következő
esztendőben derék nyereségem támadott.” [38] 1732-ben a pesti és nagyszécsényi
vásárokon szerzett „notábilis” hasznából vásárolt földet és épített istállót. A gya22
23
24
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rapodást az 1740. évi dögvész, az 1746-os aszály, illetve egy 1767-es szerencsétlen
hitelügylete akasztotta meg: „odaveszett bennök sok keserves keresményem.” [67]
Ám még ezekkel együtt is sikeresnek mondható: állatkereskedőként fordult
meg számos vásárban – így Pesten, Kecskeméten vagy Debrecenben – és halmozott
fel mezővárosi szinten jelentős vagyont. Leltárában gazdasági eszközein kívül
zsebóra, könyvespolc, cinedények, kávéskanalak és vászonképek is szerepelnek
[67–72], amelyek azt mutatják, hogy tárgyi kultúrája is eltért a mezővárosban
általánostól.25 A tárgyakban kifejeződő szellemisége jelentős részben az iskolázottságából fakadt, amely kívülállásának újabb erősítője.

Tanult ember
Nagy György egyetemi tanulmányai után 1726-ban Pozsonyban, egy „Okolicsáni
nevű úri” embernél jogi gyakorlatot szerzett és tökéletesítette német nyelvtudását:
korának művelt embere volt. Érdemes utalni 1746-ra, amikor báró Orczy István
hivatalvállalásra nógatta, és akinek fő indoka az volt, hogy „az gremialis lakosságból kevesebb jól kitanúlt individuumok tanáltattak.” [36; 51]
Tudható, hogy Nagy Mátyás jászkapitány – a község leggazdagabb lakosa –
gimnáziumi végzettséggel bírt.26 Igaz, fia, Nagy István (1731–1780) már Bécsben
tanult, jezsuita atya lett, de valószínűleg a generációs különbség a barátság kialakulása ellen hatott. Nagy György gyakrabban említi naplójában az egyetemi
tanulmányokat is végzett plébánost, a korban közelebb álló Zatkó Mihályt (1695–
1755), aki két gyermekének is keresztapja lett.
Elmondható, hogy Bél Mátyás megállapításai – a „jászok ... írással mindnyájan
foglalkoznak ... sokan ismerik a latin nyelvet is”27 – vélhetően szépítőek voltak, és
az átlagos jászsági műveltség Nagy Györgyéhez képest alacsonyabb volt. Márpedig
a tudás fontos érték volt számára: ezt nemcsak huszonhét darabos könyvgyűjteménye igazolja, vagy maga a tény, hogy naplót kezdett írni, hanem az is, hogy
miket tartott érdemesnek a lejegyzésre. Utazásai során egyaránt említésre méltónak tartott fontos eseményeket (az 1749-ben, Rákos mezején tartott hadgyakorlat vagy a királyné 1764-es váci fogadása) és érdekes természeti jelenségeket
(1744-ben üstökös, négy évvel később rendkívüli vihar). Végül az is tanultságának

25
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Paládi-Kovács főszerk. 1991: 451 kávé vagy a zsebóra csak a 19. század közepén terjedt el a
parasztság körében.
Kiss 1992: 172–173.
Kiss 1996: 157.
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fontosságát bizonyítja, hogy nagyapjáról, az érsekújvári tiszttartóról28 úgy emlékezik meg, hogy „tanult okos jámbor ember” [29] volt, vagyis a szellemi minőséget
emelte ki.
Mindezek fényében érzékelhető, micsoda konfliktust jelenthetett Nagy György
számára, hogy fiai számára a tanulás nem volt központi érték. András Egerben
rethorica classist végzett – amely a gimnázium legfelső osztálya volt –, de mivel
„tanulásra kedve nem volt”, abbahagyta a tanulmányait, hogy inkább a gazdálkodással foglalkozhasson. Szimbolikus, hogy Nagy György aznap, amikor kivette
fiát az iskolából, egyúttal lejegyezte a napfogyatkozás megtörténtét, „az madarak
elbújdostak fészkeikbe és az baromfiak, az lovak is nyerítettek.” [38; 54] A természeti jelenség, amelyet „álmélkodással” figyelt, bizonyára kifejezője volt lelkiállapotának. Nem alakultak sikeresebben, János fiának tanulmányai sem: bár Egerben
megkezdte a poesis classist – az utolsó előtti osztályt –, azt két év múlva, 1760-ban
anyja kedvéért mégis abbahagyta és „maradt idehaza”. [60; 63–64]
A reményeket végül a legkisebb fiú, Nagy József (1755–1809) váltotta valóra, de már csak Nagy György halála után. 1775-ben fejezte be jogi tanulmányait,
hogy aztán Nógrádban tiszteletbeli esküdt, majd 1788-tól jászapáti aljegyző legyen.29 Fia, Ferenc vármegyei levéltárnok lett, egyik unokája pedig Nagy Iván, a
genealógus.

Nemes
A kívülállás negyedik forrása az volt, hogy Nagy György nemesi családból származott. Nemességét állandóan hangsúlyozta: az önéletírások hagyományát követve a saját család bemutatásával kezdte meg művét.30 A család nemcsak a gazdasági,
kulturális és szimbolikus kiváltságok felhalmozásának és átörökítésének feltétele,31 de a közösségi emlékek feldolgozásának tere is. Sőt, kétféle családot is megkülönböztethetünk: a fizikait, amelyikkel együtt élünk; és a szimbolikust, amely
éltet bennünket, tájol a jelen viszonyokban.32 Amíg a személyes emlékezésen és
szájhagyományon alapuló kommunikatív emlékezet jellemzően három-négy generációról ad számot33, addig Nagy György munkája tizenegy generációt tárgyal.
28
29
30
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Szembetűnő, hogy időhorizontja a magyar államisággal esik egybe: családja és az
ország története lényegében azonos.
A Nagy család tagjai e rekonstrukció szerint részt vettek a fontos történelmi
eseményekben: hősi halottat gyászoltak a várnai (1444) és a mohácsi (1526) csata
után, a nagy királyok (Zsigmond, I. Ulászló és Mátyás) mind kitüntető figyelemmel övezték őket, és amikor az országban kedvező fordulatok történtek, követte
ezt a Nagy család emelkedése is, amikor pedig csapások érték Magyarországot,
szenvedéseket éltek át ők is. A dicsőség azonban csak a felsőgyőri Nagyok osztályrésze, feltűnő, hogy a napló fontos jászsági nemesi családokat sosem említ, így
Nagy Mátyás jászkapitányt vagy éppen a nemesi testőrség tagját, Pethes Andrást
(1736–1805) is a hallgatás fala különíti el. Nagy Györgynek a helyi nemesektől
való elhatárolódását a következő bejegyzés teszi egyértelművé: „holt meg Nagy
György birinyi nótarius; nekem irigy elleségem, az ki magát hozzám atyafiságnak
akarta nectálni, innen is volt haragja”. [62]
Saját rokonságának fontosságát viszont számos módon demonstrálta. A leglátványosabb az az eset, amikor 1758 februárjában, a gyöngyösi vásárban odament
hozzá egy férfi és azt bizonygatta neki, hogy rokonok. Ezután huszonhét forintot
kért kölcsön és ígérte annak megadását: Nagy György teljesen természetesnek vette, hogy az állítólagos rokon ígéretében bízva pénzt adjon kölcsön. 1771-ben aztán
az utódok lemondóan írták oda ehhez a tartozáshoz: „veszve vagyon”.

A kívülállás forrásai
Négy olyan tényező is azonosítható tehát, amely a napló íróját kívülállóvá tette
lakóhelye társadalmán. Idegenből származott a Jászságba és műveltsége (egyetemi tanulmányok), valamint foglalkozása (kereskedő) elütött a földművelő szabadparaszti többség életvitelétől. Meghatározónak mutatkozik továbbá a kisnemesi
mentalitása: Nagy György az országgal jegyezte el érdeklődését, családi története
a napló tanúsága szerint egyben Magyarország története is. Ezek a tényezők elegyet alkotnak: egyenként egyik sem volna magyarázója identitásának, összességükben mégis a kívülállás létrehozóivá váltak.
Ezek a minőségek az utódoknál már elhalványultak: idősebb fiai már helyi születésűek, gazdálkodóként éltek, a nemességhez tartozás tudata is eltűnt. A leszármazottak népes táborából 1828-ban hárman, 1850-ben pedig mindössze ketten
szerepeltek a nemesi összeírásban.34 Vagyis a jászárokszállási leszármazottakban
34

Botka 1991.
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néhány évtized alatt feloldódott a kívülállás tudata. A kivételt a jogvégzett legkisebb fiú jelentette, aki tovább vezette a naplót, és az írást folytatták a leszármazottjai is. Az atipikus fennmaradását és tovább élését végül tehát az atipikus tette
lehetővé.
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Színre vitt érzelmek.
Családi viszályok az úriszék előtt
Családi nézeteltérések csak súlyos esetben kerültek a földesúr bírósága (úriszék,
sedium, sedes dominalis) elé, melyek általában valamilyen sorsfordító eseményhez
– hajadon teherbe eséséhez, családtag halálához, családfő megöregedéséhez, újraházasodáshoz – kötődtek. A premodern családban az életút átmeneti eseményei
a helyi közösségen és az érintett famílián belüli társadalmi helyzet megváltozásával jártak együtt, amelyekben a családtagok között lezajló érzelmi interakciók
is fontos szerepet játszottak. A Pest és Heves megyében fekvő gödöllői–hatvani
Grassalkovich uradalom töredékesen fennmaradt 19. századi úriszéki anyagában
több olyan büntető, illetve polgári eset iratai maradtak fenn, melyek bepillantást
engednek a korabeli jobbágyság családon és faluközösségen belüli érzelemvilágába. Milyen körülmények között, milyen emóciókat vittek színre a jobbágyok a
communitas (közösség) és a földesúr bírósága előtt, vállalva a törvények szerinti
esetleges negatív következményeket? Izgalmas felvetés az is, vajon mi volt a peres
felek és mi a törvényhatóság célja.
Ahhoz, hogy ezekre a kérdése választ adhassunk, a Grassalkovich család utolsó
sarjának, Grassalkovich III. Antal (1771–1841) birtokainak irataiba kell betekintenünk. A harmadik generációs arisztokrata fényűző életéről, s nem gazdálkodási képességeiről volt híres.1 A herceg két legfontosabb uradalma a gödöllői és a
hatvani birtokok voltak, melyek Gödöllő központtal 1806-ban egyesített irányítás
alá kerültek. A zárgondnokság jóvoltából a birtokkormányzat, az igazságszolgáltatást, archiválást is beleértve szakszerűen működött. A hatalmas családi és gödöllői
uradalmi irattárból nagyon kevés dokumentum maradt meg.2 Az uradalmi iratok
elsősorban földesúri bíráskodáshoz köthetők, kiegészítik egymást.3 Az úriszéki
jegyzőkönyvekhez készített, egyetlen fennmaradt útmutató jegyzék szerint – mely
az 1815-től 1848-ig tartó időszakot foglalja össze – 33 év alatt több mint 2000 pert
1

2
3

Wellmann 1933: 19–28. A tanulmány az MTA Lendület Családtörténeti Kutatócsoport keretei között és annak támogatásával készült.
Farkas 2002: 18–26.
GVM Levéltár 3. a–h., MNL PML IV. 87. b.
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tárgyaltak, többségükről sajnos már semmit nem tudhatunk meg, mert az egyes
iratok elpusztultak.4 Ezért minden családi konfliktushoz köthető úriszéki jegyzőkönyvi bejegyzést és periratot meg kellett nézni, azokat összepárosítani ahhoz,
hogy értelmezni próbáljuk a bíróság elé kerülő és az ott kinyilvánított, családi léthez köthető érzelmi megnyilvánulásokat, interakciókat. Ritka az a szerencsés eset,
amikor egy családi, ezáltal közösségi érdekeket érintő ügyben több dokumentum
is rendelkezésünkre áll. Ha egy peranyag részletesen fennmaradt, a kutató számára képszerűen kibontakozhat a tárgyalt esemény, annak emocionális jellemzőivel
együtt.
Helytörténeti kutatások eredményeként rajzolódik ki előttünk az uradalmi
tömlöc képe, ahonnan a rabokat kihallgatásra, tárgyalásra vitték. Az ember és egy
adott épület együttlétezése sajátos atmoszférát tud teremteni.5 A föld alatti és felszíni cellákból álló tömlöc a 18. század első felében épült a számtartói ház részeként: „Domus Rationistae cum carceribus, supernis et infernis”. (A számtartó háza
föld feletti és alatti zárkákkal.)6 Egy 1813-as, alaprajzokkal ellátott épületjegyzék
szerint a vizsgált korszakban már a hajdúk laktak az uradalmi börtönt is magában
foglaló házban.7 A konyhával, három cserépkályhával ellátott kilenc helységből
álló épület mögött elkülönülve állt a tömlöc. A felszínen elhelyezett zárka mellett
lépcsősor vezetett le a két föld alatt lévő, ajtóval lezárt, kisablakos cellába. Innen
vitték a rabokat kihallgatásra, az úriszéki tárgyalásra, az elítélteket munkára. A
kastély impozáns épületét központi elhelyezkedése miatt a vádlottak minden alkalommal láthatták. Ez emlékeztette őket a földesúr hatalmára, amikor meg kellett
jelenniük a bíróság előtt. A per lebonyolításának helyszíne – az uradalom egyik
hivatali épülete – és a tömlöcbe vetés megtapasztalása növelhette a jobbágyok bizonytalanságát, félelmét vagy éppen ellenérzéseit a felperes jobbágytárs, családtag
vagy a felperes uradalom ellen. A magasabb társadalmi réteghez tartozó, gyakran
idegen személlyel való kényszerű interakció, a családtól távol töltött fogság ideje,
körülményei tehát mind hatással lehettek a nagybirtok lakóinak az úriszéki iratokban rögzített érzelmi megnyilvánulásaira.
A jobbágyokkal kapcsolatba kerülő tisztek gondolatai, a parasztokhoz fűződő
érzelmi gyakorlata, a velük való érintkezés a korabeli irodalomban vagy a tisztiszéki iratokban bukkannak fel. A köztük lévő viszony érzelmi oldalára csupán
4
5
6
7

GVM Levéltár 3. h.
Randles 2017: 18.
Mojzer 1984: 78.
Habitatio Hajdonum cum adnexis Carceribus (Hajdúk lakása a hozzá tartozó cellákkal). Delineationes… 1813. F. 134.
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következtetni tudunk olyan iratok alapján, melyekben a két, egyenlőtlen fél valamilyen interakciója szerepel. Egy vallomástételt idézünk, ami az örkényi urasági fogadóban lezajlott kihallgatás körülményeit szemlélteti. Igaz, itt az urasági
kasznár ellen, nem pedig jobbágycsaládon belüli konfliktusról zajlott a vizsgálat.
A fogadó termének „ajtajánál két haidu állott strázsát pálczával, és igy midőn
engemet be hivattak … azt mondotta Fiscalis előtt Tiszta[rtó Úr]ezen szavakkal,
majd megvallod, ha Göd[öllőn] deresre kerülsz”.8 Az őrt álló hajdúk megfélemlítő jelenléte, a testi fenyítés lehetőségének gyakorlata állandó szereplője volt a
tiszt és jobbágy kapcsolatának. A vallomástételnek veréssel való kikényszerítése a
tortúra eltörlése után is megszokott dolog volt. Viszonyuk alapja a feudális társadalmi berendezkedés, meghatározója a gazdasági érdek volt, keretét a törvények
és szokások határozták meg. A felek sem társadalmilag, sem érzelmileg nem alkottak egyenrangú közösséget, a jobbágyok alárendeltsége minden érintkezésnél
megmaradt. A tisztek számára az úriszék bíróságán való részvétel, a vizsgálatok
lebonyolítása, a vallomások felvétele, azaz a jobbágyokkal való kommunikáció elvégzendő feladat, munka volt.
Az úriszéki dokumentumok olvasásakor egy meghatározott élethelyzetben
megelevenednek; nevet, családot, szomszédságot kapnak az arc nélküli jobbágyok. Ilyen részletesen róluk ritkán esik szó az egyéb korabeli forrásokban, legyen
szó gazdasági jellegű iratokról, levelekről, naplókról vagy más, a nemesség írástudásához köthető dokumentumokról. Az átutazó Vladimir Bronyevszkij orosz katonatiszt útleírásában így írt a gödöllői és hatvani birtokok jobbágyairól és uráról:
„… Még három napig a herceg birtokain fogunk utazni; a herceg gazdagabb még
Esterházy hercegnél is, de úgy látszik, egyben jóval takarékosabb is annál; parasztjai úgy élnek, mint a madarak; semmijük sincs, amit a magukénak mondhatnának
és a nehéz igát alázatosan, türelmesen viselik el…”.9 A jobbágyokról rögzített felületes pillanatkép a bírósági források olvasásakor életre kel, s megváltozik. Természetesen voltak, akik a jobbágyi lét és a családi viszonyok terheit türelmesen,
megadással viselték. Mások viszont nem, elsősorban róluk szól tanulmányunk.
Cselekedeteik során nyilvánosságra került vagy épp a nyilvánosság előtt kinyilvánított érzelmeket először a szűkebb környezet, a család és a falu ítélte meg.
Tették mindezt az adott régióban elfogadott erkölcsi normarendszer és szokások
szerint, amelyek az érzelmi viselkedést is meghatározták. Leginkább a megszégyenítés eszközeit alkalmazták (pletyka, eklézsiakövetés, kitiltás), de az ítélkezést rá-

8
9

MNL OL P 429. Kakucs, 1805.
Bronyevszkij 1948: 63.
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bízhatták képviselőjükre, a bíróra is.10 A földesúri és az állami kontroll kiépülése és
stabil működése visszaszorította ennek jelentőségét.11 A falu gyakran egy uradalom, vagyis egy nagyobb, erősebb hatalommal bíró közösség része volt. A földesúr
személyén keresztül, ha ő személyesen nem is vett részt az uradalom működtetésében, az adott nagybirtok minden települése egy szélesebb érzelmi közösségnek
részese volt, ami felülírhatta a communitas belső érzelmi körének kifejezését bármilyen cselekménnyel kapcsolatban.12 A dominus hatalmával ezért a jobbágy nem
csak akkor szembesült, amikor közvetlenül az uradalommal került konfliktusba
„a földes Uraság iránt letévén a tartozó hívséget”, például rozst loptak az urasági
táblából.13 Akkor is a birtokos ítélkezett, amikor a családon belüli viszály olyan
szélsőséges formában nyilvánult meg, ami az alárendelt falusi érzelmi közösség és
a nagybirtok által alkotott szélesebb érzelmi kör szerint egyaránt normaszegésnek
számított. A 19. századra a törvények és az ítélkezési gyakorlat már nagyon szűk
mozgásteret biztosítottak egy településnek. A „falu füstjén” kisebb lopásokat, testi sértést, becsületsértést, pénzkövetelést vizsgálhattak. Ide tartoztak a családon
belüli enyhébb konfliktusok is, melyekben bántalmazás, adósság szerepelhetett.
Másodfokon az úriszék elé akkor kerültek az ilyen ügyek, ha a peres felek egyike
elégedetlen volt a bíró döntésével.
Nagyobb mértékű (akár anyagi, akár erkölcsi) károkozáskor, illetve főbenjáró ügyekben, azaz amikor halálos ítéletet is kiszabhattak (emberölés, tűzokozás,
szexuális jellegű bűncselekmények) a pallosjoggal rendelkező földesúri bíróság
ítélkezhetett. A községi bírónak ilyenkor kötelessége volt a megfogott vádlottat a legrövidebb időn belül a gödöllői tömlöcbe kísérni, jelen lenni a helyszíni
szemlén, jelentést tenni az ügyészi hivatalnak vagy a tisztiszéknek, részt venni
a majdani tárgyaláson. A hivatalos dokumentumok egy részét, például a hozomány igazolását a bíró adta ki. Minden esetben a falusi elöljárók feladata volt a
tárgyalásra szóló idézés szóbeli átadása az érintett jobbágynak. A 19. századi feudális jogszolgáltatásban a községi bíró az alsó fokú bíráskodásnál már sokkal
jelentősebb szerepet töltött be az úriszéki peres eljárás lebonyolításában.14 A bíró
saját hatásköre és a szoros uradalmi ellenőrzés miatt már inkább volt a birtokos,
mint a faluközösség képviselője. Feladatait tekintve azonban bátran sorolhatjuk az
uradalmi tisztekhez, bár a tisztviselői karnak nem volt, nem is lehetett tagja. Tár10
11
12
13
14

Szendrey 1936: 65–67.
Cummins – Kounine 2016: 2.
Az érzelmi közösségekről Lynch 2017: 4.
MNL PML IV. 87. b. 2. 1843. évi jkv.
Czeglédi 2011: 173–183.
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sadalmi helyzete, iskolázatlansága, a birtokkormányzat felépítése ezt nem engedte meg. Mindenesetre a falu és az uradalom belső értékrendjének egyaránt meg
kellett felelnie, ütközőpont és az érdekek képviselője volt egyszerre. A személye
iránti ellentétes érzéseket a község lakossága többféle módon ki is fejezte. Bíróválasztáskor gyakoriak voltak az összetűzések, mivel a jelölteket a törvénykezés
értelmében a birtokos dedikálta.15 Többször előfordult a már megválasztott bíróval, mint hivatalos személlyel való szembeszegülés. Az elégedetlenség tettlegességben, káromkodásban, becsületsértésben, „bírói tekéntet megvetésében” öltött
testet. A metakommunikációval megerősített, testi megnyilvánulással együtt járó
érzelemkifejezések, amelyek a közösség „atyja” ellen irányultak, biztosan negatív
következményekkel jártak az értékrendet áthágó parasztokra nézve, az uradalom
felelősségre vonta őket. Mégis megtörténtek. Az úriszék számára készült kasznári jelentés szerint Dobronyovszky Mihály félhelyes gazda mindezt egyszerre elkövette 1838-ban. Robot teljesítésére fiát küldte maga helyett, miközben ő saját
kaszálóján dolgozott. A bíró, megtudván a távolmaradás okát, személyesen ment
érte. Mivel a munkában megzavarta, elöljáróját egyszerűen kidobta a saját rétjéről,
ráadásul a bírót „mamlasznak nevezte és mivelte Teremtését”, a kaszát is ráfogta
és megütötte. „Öregsége tekéntetéből” (51 éves volt ekkor) egyheti fogságot kapott
a földesúr bíróságán.16 A falu mindennapjai és jelesebb eseményei már az olyan
nyilvános, hivatalos szinten is tele vannak érzelmi megnyilvánulásokkal, mint az
adóterhek teljesítése vagy az elöljárók megválasztása.
Bármilyen érzelmekkel viseltettek egy falu elöljárójával és társaival szemben a
lakosok – a bíró mellett a törvény(másod)bíró, az esküdtek, illetve a jegyző irányította, felügyelte, segítette és képviselte a közösséget –, nem kerülhették meg őket,
sem a falu határain belül maradó ügyekben, sem a birtokkormányzat elé került
konfliktusokban. Az uradalmi ügyész bírósági idéző levelét szóban ők továbbították az érintett személynek, a tárgyalások helyszínén, a birtokközpontban helyismerettel, bírósági tapasztalattal rendelkeztek. Szavuknak és az általuk készített
írásos dokumentumoknak (kárbecslés, vallomástétel, beszámoló) súlya volt, befolyásolhatták a sedium döntését. Az elöljárók által a tisztiszéknek vagy úriszéknek
beadott kezességvállalás tudta az uradalmi börtönben raboskodó jobbágytársukat
a tárgyalásig kiszabadítani, visszaadva egy-egy családnak raboskodó tagját. A perek hosszas, hónapokig, évekig tartó lebonyolítása miatt a közösségek gyakran
éltek ezzel a lehetőséggel. Amikor valaki nem nyerte el az elöljárói – esetleg rajtuk
keresztül az egész falu – támogatását, nehéz helyzetbe kerülhetett. Prandovszky
15
16

Mária Terézia 1769. 9.1.§. rendelete és az 1836. 9.§. tc.
MNL PML IV. 87. b. 1. 1838. No. 40. és 1838. évi jkv.

205

_Hajnal István Kör kötet_.indd 205

2019. 06. 12. 15:14:34

Az érzelmek története

Czeglédi Noémi

Ignác, 20 éves isaszegi legényért az elöljáróság nem vállalt kezességet, édesapja így
a megszokott módon nem tudta kihozni a tömlöcből. Végül az apa nevében készített könyörgő levelét a jegyző fogalmazta meg, így a beteg rab otthon halhatott
meg.17
A földesúri bíráskodáshoz szükséges, a bíró által az uradalomnak benyújtandó iratokat, a falusi lakosság kérelmeit, adósleveleit, hozományt igazoló papírost,
végrendeleteket a jegyző foglalta írásba. A parasztok oldaláról tehát az ő tollából
születtek meg azok a dokumentumok, amelyek segítségével betekintést nyerhetünk érzelmi megnyilvánulásaikba.
A nagybirtok szemszögéből nézve pedig az úriszéki jegyzőkönyvek, tanúvallomások, orvosi látleletek, kasznári vagy ispáni jelentések őrizték meg a jobbágyok
érzelmi megnyilvánulásait. Az iratokban a szövegezést a dokumentum jellege, a
jogi nyelvezet kötöttsége, az írást készítő tisztek szaktudása és érdeke határozta
meg. Mi csak rájuk hagyatkozhatunk, az ő dokumentálási szándékuk által megőrzött sorokat olvashatjuk.18 Az élet nyilvánossá vált válsághelyzetei a sedes dominalis révén szerencsére kutathatók.
Az úriszéket ugyanis egyetlen, földesúri fennhatóság alatt élő egyén, család
sem kerülhette meg. A birtokosnak nemcsak joga, hanem kötelessége is volt a
jogszolgáltatás: „… minden panaszos saját uraik előtt kapjon ítéletet és megfelelő igazságot.” – rendelkezett a törvény már 1351-ben.19 A széktartásnak hosszú
évszázadokon keresztül volt hatása egyének, családok, közösségek sorsára.20 Az
alsó fokú falusi (és mezővárosi) bírói fórum csekély hatáskörrel rendelkezett. A
bemutatott uradalomban csökkentett jogú testületként 1843 és 1848 között ítélkezett még az úgynevezett „szóbíróság”, de csak adóssági ügyekkel és az örökösödési esetek felvételével foglalkozott, családi perlekedésben tehát nem dönthetett.21
Minden, a falu füstjéről fellebbezett vagy súlyossága miatt ott nem tárgyalhatott
vitás kérdésben, bűnügyben az úriszék hozott ítéletet.
Széktartásra évente általában csak két alkalommal került sor Gödöllőn. Az ülések esetszámtól függően kettő-nyolc napon keresztül folyamatosan zajlottak. A sedium élén meghívottként egy megbecsült megyei táblabíró elnökölt. Mellette a tanácskozó tagok, a meghívott (convocatus) bírák alkották a testületet, ők általában
az uradalom saját tisztikarának tagjai voltak: a tiszttartó, a főszámvevő, az alszám17
18
19
20
21

MNL PML IV. 87. b. 1. 1838. No. 114.
McScheffry 2008: 65.
1351. 18. tc. 1. §. és Werbőczy 1897: III. 26.
Az úriszék működését az 1848. 9. tc. 4.§. szüntette meg.
Czeglédi 2009a: 303–314.
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vevő, a gödöllői számtartó. A szék jegyzője a gödöllői ügyész volt. Rajtuk kívül
törvényes bizonyságként (testimonium legale) a megyei főszolgabíró – esetleg egy
szolgabíró – és esküdtje zárták a testület tagságát. Ők hitelesítették a jegyzőkönyveket, illetve továbbították a fellebbezéseket a Királyi Táblára. A döntéshozókra a
személyi állandóság volt jellemző, az uradalmi tisztek a törvények ellenére aktív
tagjai voltak a bíróságnak. 22 A táblabírák és a testimonium legale több uradalom
úriszékén is részt vettek. A bírói testület tagjai tehát a jogot ismerő, sokféle esettel,
emberrel találkozó, rendszeresen ítélkező személyek voltak. A transzmutáció (a
birtokon belüli, gyakorlat alapján történő ranglétrán való emelkedés) szokásának
köszönhetően a főtisztek uradalmi pályafutásuk során, kerületi tisztként megismerhették a falvak belső viszonyait, korábban is találkozhattak egy-egy vádlott
jobbággyal. Gyakorlott, összeszokott bírói testület ítélkezett, érzelmeik csak kivételes esetben lehettek hatással a kiszabott büntetés megállapítására.
A jobbágyok békés mindennapjainak biztosítása, erkölcsi és társadalmi rendjük megőrzése a birtokos érdekeit szolgálta, ezért a földesúri bíróság részt vett
ennek felügyeletében. A családon-háztartáson belül elkövetett normaszegéseket
– gyilkosságot, házasságtörést, magzatölést, vérengzést, káromkodást, a premodern családi kötelékeket megbontó örökösödési vitákat – rendszeresen tárgyaltak
e törvényszéken.23 Mivel a társadalmi és erkölcs rendet veszélyeztető vétkek, valamint az egyén és a család életének átmeneti eseményei a falu belső világán túl
a földesúr bírósága előtt is gyakran megvitatásra kerültek, ezeknek a szövegeit
kutatva bepillantást nyerhetünk a családtagok közti mindennapi viszonyokba –
amelyeket az érzelmi interakciók vagy cserekapcsolatok is formáltak –, illetve a
család egyes tagjaihoz kötődő közösségi és hatósági elvárásokba. Vizsgálódásunk
izgalmas szempontja az is, ezek hogyan hatottak egymásra. A jobbágyokról vajon
elmondható, hogy a városi polgárokhoz hasonlóan tudatosan éltek törvény adta
lehetőségeikkel életük jobbra fordítása, céljaik elérése érdekében vagy egyszerűen
a többszörös (falusi és földesúri) ellenőrzés miatt a felszínre került családi problémákat kénytelenek voltak az úriszék elé vinni.24
A jog oldaláról megközelítve többen foglalkoztak ezzel a kérdéssel.25 Azt viszont, hogy milyen érzés volt a földesúr bírósága előtt állni, milyen érzelmi interakciók kísérhették az odáig vezető utat, hazai kutatók még nem vizsgálták.
Tanulmányunkban úriszéki dokumentumok segítségével új látószögből, az em22
23
24
25

1729. 41. tc. és 1836. 10. tc.
Major 1996: 39–65.
McScheffry 2008: 66.
Részletesen lásd Czeglédi 2009b: 7–11.
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beri érzések oldaláról közelítjük meg a történelemtudományban eddig leginkább
gazdasági tényezőként kezelt 19. századi uradalmi jobbágycsaládok konfliktusait.
Terjedelmi korlátok miatt jelen tanulmányban csupán házastársak közti esetek kerülnek bemutatásra. Igaz, a sedium nem érvényteleníthette a házasságot, de minden vitás kérdésben döntött katolikus és protestáns feleknél egyaránt.

Visszaélések a családfői tekintéllyel
A házastársak vitájába, hűtlenkedésbe, szétköltözésbe a perlekedő családtagok
vagy az egész faluközösség kérésére beleszólt az úriszék. Leggyakoribb ok a feleség rendszeres és túlzott mértékű bántalmazása volt. Az iratokból kiderül, hogy
a bántalmazás általában együtt járt a káromkodás vétségével, gyakran a családi
javak felelőtlen pazarlásával is. Tipikus példája ennek az Öreg Pesti István mácsai [Galgamácsa, Pest megye] lakos ellen felesége, Lipták Katalin által kezdeményezett per. A sedium jegyzőkönyvében a vád – „Öreg Pesti István Mácsai lakos
feleségének Lipták Katalinnak megverettetésével fertelmes káromkodásokkal és
fenyegetőzésekkel vádoltatik” – és a büntetés olvasható.26 A falusi elöljárók és a
kerületi kasznár jelentéséből azonban a családi viszály részletesen megismerhető.
A vádlott immár harmadik feleségével és tőle származó három felnőtt fiával – a
legidősebb 27 éves – élt egy háztartásban, és viselkedése miatt az elöljárók és a pap
korábban többször megintették. A feljelentés oka tehát nem csupán a verés, hiszen
az korábban is előfordult, „megfelelő mértékkel” alkalmazva általánosan elfogadott eszköze volt a férj felesége, illetve a gyermekei feletti hatalom gyakorlásának.
Erről a más uradalmakban fennmaradt falusi protokollumok is tanúskodnak: „az
Atyai vessző és intés kezekből ki nem vétetik” – írták például Őcsény [Tolna megye] jegyzőkönyvében.27 Az úriszéki tárgyalásra készített kasznári jelentés szerint
„Amint a káromkodásokat illeti, azt nem csak az Asszony, hanem az egész Helység
bebizonyítja, hogy a leg nagyobb káromkodásokat a mint csak egy ember véghez
vihet, el követhete.”28 Az iratokban kiemelt hangsúly kapott az ősi és a felmenői
által szerzett vagyon elherdálása, mely a felnőtt utódok megélhetését és társadalmi
állásának megőrzését – ezáltal a közösség kialakult társadalmi tagozódását – is veszélyeztette. A falu elöljáróinak Pesti Istvánról készített beszámolójában ennek veszélye szerepel: „… mert felettébb hihető, hogy minden ősi és apai szerzeményeket
26
27
28

MNL PML IV. 87. b. 1838. évi jkv. No. 16.
Balázs Kovács 1996: 307.
Kulissay Károly kasznár jelentése. 1838. május 28. MNL PML IV. 87. b. Fenyítő iratok. 1838.
No. 38.
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elkorhelkedvén, fiairul nem gondoskodván, mindeneket elprédáljon”.29 A családfő
cselekedeteire viszont ekkor már semmi nem volt hatással, befolyással. Az sem,
hogy már a harmadik feleségével élt, akit nehéz természete ellenére hozzá adtak,
hozzá ment feleségül: „két kurvát meg öltem, te leszel harmadik, egy szálam sem
esik le fejemről ezért”.30 Az első két feleség halálának körülményeit nem ismerjük,
azt sem, mennyire voltak ismertek a kortársak számára. A nő „kurvázása”, azaz
becsületének megvonása szokásos eszköze a sértegetésnek –, ezzel teremtve jogot
a szélsőséges erőszakra. A vádlott visszaélt a családfői hatalmával, amit nem tolerált, nem tolerálhatott a család társadalmi intézményének épségét védelmező, annak fenntartásában érdekelt közösség és hatóság. A feleség önvédelemből hagyta
el a férjét, tettét nemcsak a felettes hatósággal, hanem mindkét faluval is el kellett
fogadtatnia. A férje elől ugyanis szülőfalujába, Zsidóra [ma Vácegres, Pest megye]
menekült. Ezzel vétett az elfogadott erkölcsi normák ellen, mert tettével a család
egységét bontotta meg, működését veszélyeztette.31 Az elköltözés érzelmeinek közösség előtti nyílt vállalása volt, mely hozzájárulhatott az elöljárók támogatásához.
Öreg Pesti István viselkedése ugyanis akár az egész communitas hírét megkérdőjelezhette az asszony szülőfaluja előtt. A feleség, a szomszédok és a legidősebb
fiú egyhangú vallomásából kiolvasható az egyén, a család és a község érdek- és
érzelem azonosulása. A férj és családfő a fertály (negyed) esztendő fogság mellett
kétszerre elverendő 50 pálca büntetést kapott, és az úriszék elrendelte a vagyon
összeírását és zárolását is, hogy annak pazarlását megállítsák. Lipták Katalint nem
kötelezték a visszaköltözésre.
Öreg Pesti Istvánhoz hasonló magaviseletű, a férjhez és apához kötődő elvárásokat durván megsértő Sümegi Mihály tatárszentgyörgyi [Pest megye] házas
zsellér, takácslegény ügyében keletkezett iratok a közösség véleményébe, érzelmi
hozzáállásába ágyazva világították meg a feleség és az anyós szenvedéseit. Sümegi
Mihály mindig rossz magaviseletű volt – írta a falu elöljárósága. Anyósát késsel
meg akarta ölni, feleségét „meg puskázni” és késsel megölni; füleit és orrát levágni. Számos garázdálkodást követett el, minden nap Istent káromolta. A tiszttartó
jelentése a leírtakat kiegészítette azzal, hogy gyakran ittas, feleségét állandóan kínozza, vagyonát – ami főleg felesége hozományából áll – elherdálja. A helyi tiszt
és a szolgabíró is megintette, fogházban is ült már, de minden eset után egyre va-

29
30

31

A község elöljáróinak jelentéséből. MNL PML IV. 87. b. Fenyítő iratok. 1838. No. 38.
Részlet a kasznári jelentésből. 1838. május 28. MNL PML IV. 87. b. Fenyítő iratok. 1838. No.
38.
Balázs Kovács 1996: 299.
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dabb lett.32 Mivel a családi konfliktus kiszélesedett, az egész közösség ügyévé vált.
A férj cselekedeteire nem csak a feleség, hanem az egész falu válaszolt. A férfi a
közösséget is megfenyegette, kizárta magát a communitasból, mielőtt az kizárhatta
volna: „ha feleségének pártját fogják, mívellyék meg, néki nem kell, se testének,
se lelkének ö éltével nem gondol, a helységet fel gyújtja” – idézte viselkedését a
tiszttartóság tudósítása. A tűzokozás az egyik legsúlyosabb főbenjáró bűncselekménynek számított, hiszen nehéz volt megfékezni, emberéletet és anyagi javakat
egyaránt megsemmisíthetett. A férj kezelhetetlenségére utal, hogy „vasban” küldték Gödöllőre. Tatárszentgyörgy bírái és esküdtjei végül a legsúlyosabb, legszégyenteljesebb büntetést, a kitiltást kérték jelentésükben, valóban ki akarták zárni
a közösségből, még akkor is, ha ez a jövőben egy család felbomlását jelentette. A
Sümegi Mihályhoz való viszonyra, a cselekedetei által kiváltott félelemre, tehetetlenségre a büntetés javaslatának a megfogalmazása, leírása önmagában is utalt:
„… rossz sem Istent, sem embert esmérő Embertűl bennünket kegyessen méltóztatva megszabadítani és ollyan helyre által […] a honnét soha többé semmi Hírt,
az Eőviselettyérűl sem a Tiszti Chara, sem pedig a Helység nem hallana.” Igen
ritka, mikor a falu hatáskörét messze túllépve javaslatot tett, javaslatot mert tenni
a büntetésre.33 A falu kollektív érdekeit mindkét esetben veszélyeztette a nyilvánosságra került családon belüli, érzelmeket is felszínre hozó konfliktus. Az egyes
lakók háztartáson belül elkövetett vétkei tehát kihatottak a közösség egészére.34 A
családon belül elkövetett erőszak általában nem járt ilyen kirívó következmén�nyel, de minden alkalommal vétett a helyi erkölcsi értékek ellen, mikor az adott
közösség által elfogadott mértéket átlépte. Úriszék elé az ilyen házastársak (vagy
szülő-gyermek, szülő és a felnőtt gyermek házastársa) közti konfliktusok kerültek.
A családfői hatalommal nemcsak a felnőtt utódok szembesültek. Az apa a háztartásában élőket veréssel bármilyen okból fenyíthette. Ez a családok belső ügye
volt. Mi volt a határ, mikor fordultak a bírójukon keresztül az úriszékhez? Amikor
a megvert családtaghoz sérülései miatt orvost kellett hívni, hosszabb-rövidebb
időre munkaképtelenné vált vagy az élete is veszélybe került. Fiának az elfogadott
mértéket túllépő megverése miatt állt a bíróság előtt Vitkovits Ferenc vecsési jobbágy: „Az atyának sem lévén szabad gyermekei büntetésében és verésében a mértékletességet annyira át hágni, hogy a’ gyermek érzékenyebb megverettetés végett
32

33

34

Tatárszentgyörgy elöljáróságának Kormányszékhez írt kérelme és a tiszttartó jelentése.
1838. MNL PML IV. 87. b. 1838. No. 111.
Tatárszentgyörgy elöljáróságának Kormányszékhez írt kérelme. 1838.MNL PML IV. 87. b.
1838. No. 111.
Vö. Bolla – Horváth 1977: 9.
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orvosi segedelemre szoruljon…”. Az apa az úriszéktől egyheti fogságot kapott.35
Családtag bántalmazása a legsúlyosabb esetben a sértett fél halálával végződött. Az uradalom által Fényes János nagytarcsai rab ellen indított főbenjáró per a
vádlott deviáns magatartására vezethető vissza. Az úriszéki jegyzőkönyv szerint a
korábban már kétszer megözvegyült Fényes Jánost feleségének meggyilkolásával
vádolta a földesúri bíróság. Harmadik feleségét, Lukács Máriát annyira megverte,
hogy az asszony végül belehalt sérüléseibe. Az orvosi látlelet szerint számtalan,
önmagában is végzetes ütés nyoma volt az áldozat testén. Az utolsó bántalmazások egyike biztosan tanúk előtt történt – a pesti Simándli kocsmában a karját
bottal ütlegelte –, ám a feleség ott sem panaszkodott, sőt „kocsijára két ízben maga
felülvén” hazautaztak. Otthon azonban hamarosan meghalt. Az asszony passzívan
viselte a folyamatos, nyilvános helyen is elkövetett bántalmazást. A fennmaradt
információk alapján soha, semmilyen fórumon nem kért segítséget. Érzelmeit,
veszélyeztetettségét csendes, elfogadó magatartásával fejezte ki, de a 19. század
első felében ezzel a viselkedéssel nem kaphatott segítséget. Helyzetét nem hatásos
érzelem-kinyilvánítással közvetítette a külvilág felé, érdekeit nem tudta érvényesíteni, mindez a halálához vezetett. A vizsgálat során kiderült, bár bizonyosságot
nem nyert, hogy a férj az előző feleségeit is elfogadhatatlan mértékben bántotta.
Gyermek egyik frigyből sem született, ennek a ténynek is köze lehetett Fényes János erőszakosságához. A családok, a falu egyik feleség halálakor sem kértek vizsgálatot. Az eljárás során a gyilkossággal vádolt férj minden vádat tagadott, igaz,
a bíróság nem hitte vallomását. Halálos ítéletet csupán az elégtelen vallomások
miatt nem szabott ki az úriszék, de fellebbvitelre bocsátották az ügyet. Minősített
(súlyosbított) büntetésként a már eddig a tömlöcben eltöltött egy esztendei fogságot újabb egy évvel meghosszabbították, vasban és munkában, heti kétnapi böjttel,
félévente elverendő huszonöt pálcával. A rokonság a megbékélés végett vérdíjat
kapott.36
A házastárs szándékos megölése az egyik legsúlyosabb criminalis eset, emóciók és emberi tulajdonságok szélsőséges megnyilvánulási formája. Az 1838. évi
január úriszéken kezdték tárgyalni Fabó Mária férjmérgezéssel vádolt rab ügyét,
melynek különlegességét az adta, hogy a férj életben maradt, illetve tettestársa is
volt az elkövetőnek.37 Az elsőrendű vádlott vallomása szerint „tette elkövetésére
Kollár János férje goromba bánása, csúfolódási és káromkodásai miatt bosszú állásra ingereltetett és a vétket neveletlen, és tapasztalatlan személy melynek rossz
35
36
37

GVM Levéltár 3/a. 1833. évi jkv. No. 27.
GVM Levéltár 3/a. 1828. évi jkv. No. 13.
MNL PML IV. 87. b. 1838. évi jkv. No. 30.
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következése úgy sem lett, követte el.” A tettestárs védekezésében arra hivatkozott,
hogy a „mérges füvet […] tréfábu ljavasola”. Az úriszék, mivel a mérgezés nem járt
visszafordíthatatlan következménnyel, eltekintett a halálbüntetéstől, de súlyosbított börtönbüntetésre ítélte a két vádlottat. Az ügy feljebbvitelre került. Az asszony
végül kihirdetéstől számított két év vasban és munkában, heti két napi böjttel,
félévenként elverendő huszonöt korbácsütéssel büntetést kapott. Segédtársa félévi vasban és munkában eltöltendő fogságot kapott, hetenként két napi böjttel
és egyszer elverendő harminc pálcával. A jegyzőkönyvekben sem a házasságtörésnek a gyanújára, sem a válás kezdeményezésére nem találunk utalást.38 Fabó
Mária is bántalmazott feleségként élt. Ezt nem tekintették enyhítő körülménynek,
talán mert soha nem vált mértéktelenné, bár a szomszédság tudott a dologról.
Az asszonyra kirótt fogság nagyon hosszú idő, a házaspár további sorsa források
hiányában ismeretlen marad számunkra. Fabó Mária azonban feltehetően nem
bízott a környezetének pozitív hozzáállásában, de legalábbis nem talált a korabeli
jogrendszer szerint elfogadható módot a házastársa iránti érzelmeinek kifejezetésére, nem kérte a bíróság segítségét sem.
A házastárs erőszakos halála a törvény színe előtt nem mindig járt a másik fél
számára jogi következményekkel. „Bartos Antal feleség vesztés gyanújával vádolt
alperes” ellen, kinek felesége a kútba ölte magát, felmentő ítélet született. Az ítéletben indokláskor kiemelték, hogy „felesége szabadsága okáért ön maga veszél�lyesztettésével ereszkedett a kútba”. Az eseményt közvetlenül megelőző pofozást
csak az asszony halála miatt vizsgálta a bíróság, büntetést nem szabtak ki érte.
Az áldozat csak az öngyilkosságot megelőzően viselkedett különösen, korábbi
házaséletükből semmi nem utalt gondokra, igaz, gyermekük nem született.39 Az
öngyilkosság igen ritka volt, hiszen a társadalom és az egyház szemében egyaránt
az egyik legsúlyosabb véteknek számított, az elhunytnak még a halála utáni következményekkel is számolni kellett. A sedium elé a tárgyalt öngyilkossági esetek
főbenjáró ügyként, az áldozat házastársának gyilkossági pereként kerültek.
Bár sok volt a nehéz házasság, a kor társadalmi megítélése miatt feleségnél
biztosan rosszabb volt pártában, vénlánynak maradni.40 A határozott fellépés,
adott esetben az egész közösség előtt nyilvánosan felvállalt érzelem – a büntetés
ellenére – pozitívan befolyásolhatta az egyén, jelen esetben az udvarlóját megtartani kívánó hajadon leány sorsát. Kovács Ilona cseléd szerelemféltésből vasár38
39

40

MNL PML IV. 87. b. 1839. évi jkv. No. 6.
MNL PML IV. 87. b. 1839.jkv. No. 4. és MNL PML IV. 87. b. 1839. Fenyítő iratok. Bartos Katalin öngyilkossága. No.11.
B. Szűcs 2000: 160.
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nap a templom előtt megbecstelenítette Cseri Annát. Az egyik szemtanú szerint
„miként hajánál fogva meg fogta Cseri Annát a’ földhez vágta és pofozta, pofozás
között mindenkor kurvázta, sött midön már bele fáradt a’ verésben neki fordult
és mint egy felemelvén szoknyáját feléje fordítva hátulját Deákok kurvájának ezen
czímmel illette „ne Deákok kurvája ez a’ tied”.41 Kovács Ilona tettét vallomásában
elismerte, megindokolta: „Ő [Cseri Anna] engemet már többször is meg sértett
’s különössen mostani cselekedetem véghez vitelére az által ingerlett, hogy egy
levelet iratott és abban becstelenítésemre szolgáltatott alkalmat, ítélje meg akárki,
becsületére válik e? valakinek ha illyen levelet férfi kéz által iratnak és küldenek –
és mint hogy nem reménylettem hogy elég tételt nyerhetek én ötet magam vertem
meg…”. Az eset kiváltó oka egy, a vádlottat rossz erkölcsűnek feltüntető hamis
szerelmes levél. Kovács Ilona, kezébe véve sorsának alakítását, nagy nyilvánosság előtt, a templomból mise után kilépő emberek előtt szégyenítette meg az őt
rossz színben feltüntető Cseri Annát. A kurvázás és a meztelen altest mutogatása a megvert leány becsületének a közösség előtti megvonását jelentette, amivel
megerősíthette saját cselekedetének jogosságát. A verekedő leány tettét az úriszék
ugyan megbüntette, de a következő év elején ő ment feleségül az iratokban szereplő Barna Jánoshoz. Udvarlója és környezete tehát nem érezte hibásnak ezt a
viselkedést, érzelmeinek nyílt és kirívó megnyilvánulását. A lejegyzett tanúvallomásokban – más ügyek önvallásaihoz hasonlóan – a vádlott érzései szavakban és
cselekedetekben egyaránt megjelentek.42

A nemi erkölcs megsértése
A paráznaság, házasságtörés, nemi erőszak fennmaradt korabeli példái gyakran
kötődtek cselédekhez. Az uradalmi prefektusnál szolgáló Balog Boris „nő paráznaságba” keveredett az ugyanott szolgáló házas Bernáth János hajdúval. Mivel teherbe esett, a kapcsolat nyilvánosságra került. A parázna cselédlány ítélete szerint
terhessége miatt az elszenvedett egy hónapi áristomon (börtönbe záráson) kívül
más büntetést nem kapott. A vádlott hajdú, ki azóta „feleségével szüntelen viszálkodásban él” az elcsábítás vétkéért egy hónapi fogházbüntetést és 25 pálcát
kapott.43 A hajdú felesége korábban nem tudott a viszonyról, a férj a családi tűzhely békéjétől hosszú időre elbúcsúzhatott. Felesége sértettsége, megalázottsága az
örökös veszekedésben nyilvánult meg.
41
42
43

Jakus Julianna vallomása. GVM Levéltár 3/f. 1843.
Kovács Ilona vallomása és Redvai Sándor tanúvallomása. GVM Levéltár 3/f. 1843.
MNL PML IV. 87. b. 1838. évi jkv. No. 5. Az esetet közli Gaálné 2006: 71.
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Sokkal összetettebb, hosszabb időn keresztül zajló viszonyt örökített meg Ottlik János esete. A szerető, a feleség, a férj, az anyós, a helyi plébános viselkedése,
érzelmi megnyilvánulásai egyaránt olvashatók az úriszéki jegyzőkönyvben és a
fenyítő iratokban. Ottlik János, a boldogi molnár fia még legényként folytatott
viszonyt a hajadon Bárány Rozáliával, kitől gyermeke is született. Ottlik vallomása
szerint a leányt nem engedték hozzá feleségül. Később megházasodott, „törvényes
feleségével visszálkodásba élvén, azt a’ háztúl elkergette, az után is buja kívánságát
gyakorolva ugyan azon leánnyal ismét gyermeket nemzett…” – fogalmazott viszonylag tömören az úriszéki jegyzőkönyv.44 Itt egy lopási ügy kapcsán állt a sedium előtt a férj, tehát nem a házasságtörés miatt, jellemzését csupán röviden összefoglalták a bírói testületnek. A vádlott Bárány Rozáliát nős emberként házassággal
hitegette, így foganhatott meg a harmadik gyermek: „… mert avval csábítgatott,
hogy elvesz…”. Ezt az apaságot azonban letagadta, de a lány határozottan fogalmazott az apaságot illetően vallomásában: „Hijjába tagadgya mert én szemébe
is meg mondom még azt az orát is a’ mellybe a gyermek teremtődött.” A feleség,
Pete Katalin Hatvanból, a szülői házból ment feleségül a férfihoz, férje és anyósa kegyetlenkedései miatt apjához költözött vissza. Elmondta, hogy a szüntelen
bántalmazás miatt háromszor hagyta el a családját, minden egyes alkalommal a
plébános engedélyével, sőt a pap segítségével. A plébános akkor is segítette, mikor
megpróbált visszamenni házastársához: „az uram meg ne verjen mikor haza jöttem elkísértett egészen a Keresztig…”. A tárgyaláson felmerült egy újabb szerető
neve is, akivel Ottlik közösen követte el a tolvajlást. Eleven Veron, a helybéli zsidó
árendás szoptatós dajkája, akivel a plébános szerint a férj „tisztátalan szövetségben
lévén Kantzáskodik”. A fennmaradt iratokból megismerhető a férjétől a plébános
általi jóváhagyással többször elköltöző feleség, a menyét bántalmazó anyós, a reménykedő és mégis határozott első szerető, a segítőkész pap. A házasságból gyermek nem született, az asszonyt a szék nem küldte vissza a férjéhez. Pete Katalin a
szokásoknak engedelmeskedve csak akkor hagyta ott az őt bántalmazó családját,
amikor már elviselhetetlenné vált számára a kínzás, mikor anyósa késsel is megvágta. Ekkor is a pap hozzájárulásával, sőt határozott közbelépésére történt meg
a család elhagyása. A szülői házba szeretettel fogadták vissza. Férje folyamatos
hűtlenkedése önmagában nem lett volna elég indok a házastárs elhagyására. Környezete és a bíróság is támogatta abban, hogy változtasson az életén.45
A büntető üggyé, főbenjáró perré vált eseteket mindig formális eljárás keretében folytatták le, azaz minden perszakaszhoz tartoztak iratok. Az ilyen esetek
44
45

MNL PML IV. 87. b. 1840. évi jkv. No. 10.
MNL PML IV. 87. b. Fenyítő iratok. 1840. No. 10.
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a jegyzőkönyvekben is több alkalommal és/vagy részletesebb bejegyzéssel szerepelnek. Formális peres eljárással tulajdonképpen azokat az ügyeket bonyolították,
amelyek az adott kor jogi, gazdasági, erkölcsi mércéjével mérve súlyosan megsértették a társadalmi és törvényi szabályozást. Áthágásukhoz emocionális tartalom
is hozzájárulhatott. Az érzelmek megnyilvánulása azonban nemcsak a tett kiváltó
oka, hanem következménye is lehetett – ennek kiváló példája az Öreg Pesti István
elleni kitiltási kérelem –, illetve a peres eljárás lebonyolításában résztvevő személyeket befolyásolhatták érzéseik. Így az utókor számára is nyomot hagyó érzelmek
kapcsolódtak az adott ügyhöz a peres felekben vagy az ítélkező bírákban. Egy-egy
eset részletes vizsgálata a kutatókban is érzelmeket válthat ki. A büntetéseknél figyelembe kell vennünk, hogy a 19. század első felében a korábbi évszázadoknál
enyhébben ítélkeztek, a kínvallatást és a minősített halálbüntetést teljesen eltörölték, a halálos ítéleteket a Királyi Tábla a legtöbb esetben börtönbüntetésre változtatta. Az enyhítő és súlyosbító körülmények nem voltak rendszerezve, törvénybe
foglalva. A kérdésben a kodifikációs tervezetek és a jogi irodalom sem volt egységes.46 A 19. század első felében a büntetés megállapításánál figyelembe vették
az önfeladást, a szándékosságot, a visszaesést, a hirtelen haragot, a részegséget, az
önvédelmet, gyilkosság esetén pedig a hirtelen felindulást vagy a véletlen elkövetést. Beteg elméjű ember nem volt büntethető. Az életkort és a vele összefüggő
tapasztaltságot, egészségi állapotot is figyelembe vehették.47
A bemutatott úriszéki anyagok alapján igazolható, hogy a jobbágyságra nem
tekinthetünk írott forrásokkal nem rendelkező társadalmi rétegként. A földesúri
bíróság számára készített dokumentumok kutatásakor a jobbágycsaládok munkavégzésen túli világába, családi körülményeibe, magánéletébe nyerünk betekintést.
A periratok szövegein keresztül – bár mások (a jegyző, az uradalmi tisztek) készítették azokat – érzelemviláguk legalább részben bemutatható, érthetővé válik
számunkra.48 Amikor az egyes jobbágycsaládok otthonain belül zajló történéseire
figyelünk, az érzelmek kifejezésének számos lenyomatára bukkanunk. Ráadásul
a bírósági iratok számos személyes, a családot és a famíliákon keresztül az egész
communitast érintő eseményt őriztek meg. A feudális keretek között élő jobbágy
családjával, falujával kialakított érzelmi közösségből – amibe tulajdonképpen beleszületett – az élet szokott rendjét megváltoztató történések hatására lépett ki.
Ezt gyakran az emóciók elfogadott megnyilvánulásainak áthágásával érték el. A
feljelentéskor, kérelem beadásakor a jobbágyok családjuk és az egész falu előtt fel46
47
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Bató 2002: 30–32.
Kállay 1985: 290–294.
Barclay 2017: 16.
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vállalták tetteiket. A tárgyalásig eltelt időszakban az érintettek a megszokottnál
nagyobb figyelemnek lehettek kitéve, a természetes kíváncsiságból adódóan mindenkit érdekelhetett a per kimenetele. A rabok családjuktól és falujuktól elszakadva várták az ítéletet. A nagyobb figyelem, a várakozás, a bíróság előtti megjelenés
is hatással volt a szereplőkre. Az uradalom tisztjeivel, a bírói testület tagjaival folytatott interakciók az egyenlőtlen viszonyok és a kommunikáció egyedisége miatt
teherként nehezedhettek a jobbágyokra. Ám földesuruk bíróságát sem az érdekeik
érvényesítésekor, sem bűnelkövetéskor nem tudták elkerülni. Ítélethozatalkor a
vádlott korábbi és az eljárás során tanúsított magatartása és a sértett fél családon
belüli státusza nagyban befolyásolta a büntetés mértékét. A háznépén belüli civakodás, bántalmazás önmagában nem volt nagy vétség. A testi bántalmazásban
megnyilvánuló érzelmeket mindaddig tolerálta a közösség, míg az erkölcsi, gazdasági érdekeket közvetlenül nem érintette, nem kérdőjelezte meg azok értékét. A
főbenjáró bűnök közé tartozó gyilkosságnál azonban mindez veszélybe került, az
elkövetőnek akár több éves rabság után korábbi helyzetét elvesztve kellett visszailleszkednie a közösségekbe. Ez ritkán járhatott sikerrel, mindenesetre a főbenjáró
elkövetők további sorsát nem őrizték meg a források. A periratokból kiderült, mi
húzódhatott a háttérben: a férj erőszakossága, hűtlenség, a megszólástól és ellehetetlenüléstől való félelem, érzéketlenség vagy más emóció. A családszerkezet
– legyen szó nukleáris vagy mozaikcsaládról – büntető ügyekben a vizsgált uradalomban jellemzően nem befolyásolta sem az alperes személyét, sem az eset jellegét. Családi viszályok inkább az emberi jellemhez, természethez, s nem a család
jellegéhez köthetők. A bíróság ítéletei csak jogi megoldást adtak, a jobbágyoknak
az eseménysorozatban kinyilvánított érzelmei a nyertes felek oldalán kaptak törvényes elfogadást.
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Megtérés, kegyesség és társadalmi presztízs a
20. század első felének református egyházában
Tanulmányomban a magyarországi református belmissziói mozgalom hatását
vizsgálom abból a szempontból, hogy milyen változást idézett elő követői mentalitásában, kapcsolati hálójában, társadalmi presztízsében. Elemzésem középpontjában néhány megtéréstörténet áll, ezeken keresztül mutatom be az egyén vallási
életében bekövetkező változások következményeit. Bevezetésként összefoglalom a
megtérés, a vallásos csoporthoz tartozás vallásszociológiai értelmezésének néhány
megállapítását.
A társadalom aktorai számára a másik emberhez, a társadalomhoz, a világhoz
való viszony értelmezésére az egyik lehetőség a vallásos megközelítés. A transzcendensről való tudást, a természetfölöttihez való kapcsolódást, ennek megélését
egy vallásos csoporthoz, valamely egyházhoz való tartozás teszi lehetővé. A szocializáció során az egyén elsajátítja a mintát, megtanulja a vallásgyakorlás formáit, a jellegzetes életvitelt, beszéd- és viselkedésmódot. Mindezt formális vallásosságként, megszokás szerinti cselekvésként is élheti, személyes vallási élmény
megtapasztalása nélkül. Az érv, a logika felőli megközelítés szintén fontos szerepet tölthet be a vallásos hit kialakulásában, amellett, hogy szintén nem garantál
komolyabb elköteleződést. A legerősebb kötődést egy vallás irányában az érzelmi oldalon való megszólítottság, a személyes érintettség eredményezi, ez teremti
meg a hívek számára az Istenhez tartozás fontosságát, illetve ez az a tapasztalat,
amiről lehet hitelesen beszélni, mivel a személyes átélések tanúságtevésként megoszthatók másokkal. P. Szilczl Dóra, Peter Berger vallásszociológus gondolatait
összefoglalva kiemeli, hogy az egyén valójában nem a vallási élményt magát tudja
megosztani, hanem arról a hatásról tud beszélni, ami az élmény megéléséből következik. Berger ezt nevezi vallási tapasztalatnak, amit elválaszt magától a vallásos élménytől. A szerző azt is állítja, hogy ezek a tapasztalatok mások számára (és egyúttal az élmény átélője számára is) csak akkor válnak értelmezhetővé,
ha valamilyen hagyományhoz kötődnek. Az egyház ebből a szempontból tehát
meghatározó szereppel bír az egyén vallásos élményeire vonatkozóan. A vallásos
élményként történő beazonosítás kritériumait az adott egyház tradícióiban (liturgiák, dogmák, vallási gyakorlatok) rögzítik, ezeket használhatja fel a hívő vallási
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tapasztalatai során. A vallásos megtapasztalásoknak és egyéni élményeknek az
egyházi hagyományokkal való összefüggése adja meg a tapasztalat érvényességét
és a vallási élmény hitelességét.1
A vallási közösségnek tehát –, melyhez az egyén csatlakozik és amelyből értelmezési mintáit meríti – alapvető szerepet tulajdoníthatunk a vallásos élmények
formálódásában, illetve az ahhoz kapcsolható jelentések meghatározásában. A
közösség által legitimnek tekintett normák alapján tud eligazodni az egyén abban, hogy az adott vallási közösségen belül mi fogadható el legitim tapasztalatnak.
„Egy hagyomány melletti elköteleződés ebben a vonatkozásban nem más, mint
egyfajta kötődés az adott közösség létező ítéleteihez, tapasztalatához, cselekvési
receptjeihez. Mindez pedig azt is jelenti, hogy ez a hagyomány egy olyan felkészültség, amelynek segítségével el lehet dönteni, hogy mi az igaz, mi a hamis, mi
az, ami hiteles.”2
Persze lényeges kérdés az is, hogy mi jellemzi azokat az élményeket, amelyeket vallásinak nevezünk. Berger úgy véli az, hogy az egyénnek – aki átéli a vallási élményt – meggyőződése, hogy ez a természetfelettivel, transzcendenssel való
találkozás. Az élményt azonban viszonyítania kell a hétköznapi valóság tapasztalataihoz is.3 „Ezekből az élményekből tevődik össze ennek a természetfeletti
realitásnak a képe, mely átfogó és teljes világnak mutatkozik. Ez a realitás azután
belenyomul a mindennapokba, azt felülírja, átalakítja, pusztán azért, mert sokkal értékesebbnek mutatkozik.”4 A vallások ezen élmények alapján történő „természetfeletti valóság leírásának elsődleges forrásai.” Berger szerint a hagyomány
„közvetíti a másik valóságból nyert tapasztalatot, azok számára is, akik sohasem
részesültek benne, és azoknak is, akik tapasztalták, de fennáll a veszélye, hogy
egyszer majd elfelejtik”.5
Richard Swinburne filozófus azt hangsúlyozza, hogy majdnem mindig azok
jutnak vallási élményekhez, akik ismernek valamilyen vallási hagyományt, részesei annak.6
Megtörténhet az is, hogy a meglévő hagyományos keretet és az általa meghatározott kontextust egy másik hagyomány által felkínált kontextusra cseréli valaki.

1
2
3
4
5
6

P. Szilczl 2002: 164.
P. Szilczl 2009: 100–101.
P. Szilczl 2009: 31.
P. Szilczl 2009: 31.
Idézi: P. Szilczl 2009: 31
P. Szilczl 2009: 37–38.
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Ez történik például a megtérés során, amikor a személyiség gondolkodásmódja
viszonylag gyorsan és teljes mértékben átalakulhat.
Az egyén vallásos életében bekövetkező fordulat, a „megtérés” vagy a meggyőződésből történő áttérés, mindig új alapokat jelent a vallásos identitás felépítésében. Ezt a folyamatot besorolhatjuk azok közé az életesemények közé, amelyekről
a pszichológia, mint identitásváltozást előidéző momentumokról beszél, és amelyekről azt állítja: „.. identitásszerkesztési művelettel jár együtt: (ebben) vagy gyökeresen átrendeződik az identitás szerkezete, vagy csupán új kategóriával bővül a
tartalma.”7 A vallási identitás változása következtében módosul az egyén világról
alkotott képe, a világhoz való viszonya, a kapcsolatai, beszédmódja, viselkedése,
sok esetben egész életmódja. Tudatos, határozott döntést hoz az illető akkor is,
ha „kereső”, érlelődési folyamat előzi meg elhatározását, és akkor is, ha hirtelen
„megvilágosodás” idézi elő a váltást. Az irányváltást azonban mindkét esetben a
korábbi életszakaszban bekövetkező lelki kiüresedés vagy valaminek a hiányként
való megélése váltja ki. Sorseseményként tekinthetünk erre a fordulatra. „… sorseseményen olyan magától meginduló, uralhatatlan módon lejátszódó, föld alatti
értelemképződést érthetünk, amely az élettörténetben új kezdetet jelent. Hozzátehetjük: élettörténetünkben új kezdetet ez az értelemképződés azáltal, hogy megrendíti az önazonosságunk hordozójaként uralkodó szerepre jutott értelemrögzítéseket, s ezáltal önhasadást idéz elő, egyszersmind azonban máris új értelmet tesz
megragadhatóvá, s ezzel lehetőséget teremt az önazonosság újólagos rögzítésére.”8

Új vallásos csoporthoz való csatlakozás: a belmissziói
mozgalom
A megtérés, egy új identitás felépítése az új vallásos, kegyességi mozgalmakhoz
való csatlakozás esetén is megtörténik, amikor a már ismerttől eltérő vallási tapasztalatokhoz és gyakorlatokhoz jut a vallásos ember. Ilyen mozgalom volt a
protestáns egyházakban a belmissziói mozgalom, amely Magyarországon széles
körben a 19. század végétől terjedt el. Az elnevezést a hagyomány a németországi Johann Hinrich Wichern (1808–1881) nevéhez kapcsolja, az ő meghatározása
szerint „[…] a belmisszió […] a hívő szeretet mentő törekvéseinek és munkáinak
összességét jelenti, s mint ilyen, tárgyát tekintve nemzetközi és felekezetközi,”9 és
7
8
9

Pataki 2001: 344.
Tengelyi 1998: 200.
Idézi: Makkai 1938: 229.
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azokra irányult, akik meg voltak keresztelve, de az egyháztól és az evangéliumtól
elidegenedtek, távol álltak. Az új kegyesség elsősorban a 19. századot meghatározó
liberális teológiával szemben tudott teret nyerni. A felvilágosodásban gyökerező,
a tudományos megközelítést előtérbe állító racionális megközelítéssel szemben a
hívek számára vonzóvá vált a puritán és pietista hagyományokra visszavezethető
kegyesség, szemlélet, életmód, vallásgyakorlás, érzelemközpontúság.
Az egyetemes papság bibliai elve egyes szerzők10 szerint legtermészetesebben
a belmisszióban érvényesülhetett. A világiak szerepe ebben a mozgalomban nemcsak a társadalmi kapcsolati hálók kialakításában, a társadalmi (mint a politikai,
művészeti, oktatási, stb. ) mezőkkel való korrelációban volt lényeges – ahogy a hivatalos egyház világában –, hanem a Biblia tanainak, Isten igéjének terjesztésében,
vagyis, mondhatjuk, a spirituális feladatok ellátásában is.11
A belmisszió elsődleges munkaterületének a várost tekintették, ahol a falusi
lakosság beáramlása, az ipari munkásság szociális problémái, a köztük terjedő
ateista szellemi irányzatok következményeképpen széles tere nyílt a missziónak,
amely elsősorban egyesületi keretek között működött.
A világi társadalomban azokon a területeken, amelyeket a hivatalos egyház figyelmen kívül hagyott, nem tudott (nem akart, nem volt képes) ellátni, vagy ahol
nem tartotta magát illetékesnek,12 léptek fel és dolgoztak az egyházszervezeten
kívüli, attól független egyesületek. Az egyházi szóhasználat azért említi ezeket
gyakran „szabad mozgalmak”-nak vagy „szabad egyesülések”-nek.13
A magyarországi református belmissziónak három központja volt, a budapesti, a debreceni és a dél-alföldi. Ezek egymástól független forrásokból táplálkoztak, gyakran egymással rivalizáló, sokszínű megújulási törekvéseket jelentettek. Az 1860-as években induló debreceni ébredés a puritán örökség szellemével
gazdagított új ortodoxiából nőtt ki, a helyi kegyességi hagyományokat ötvözték a
skót és angol törekvésekkel. A skót ébredés hatásai nyomán alakult egy regionális
ébredési hullám a Dél-Alföldön.14 Révész Imre15 a dél-alföldi mozgalom kapcsán

10
11
12

13
14
15

Horváth 1948:12.
Horváth 1948: 14.
A korabeli hagyományos egyházi szemlélettől távol állt például a nemek, korcsoportok, foglalkozási csoportok, társadalmi rétegek sajátságaihoz igazodó, külön hitbuzgalmi, karitatív,
egyháztársadalmi munka.
Kósa 2006b: 1092.
Csohány 1994: 87., Kiss 2006.
Révész Imre (1889–1967) református püspök, egyetemi tanár, egyház-, művelődés- és társadalomtörténész, az MTA tagja.
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döntő hatásúnak ítélte Alexander Neil Somerville, a Skót Szabad Egyház lelkészének, evangelizátornak 1887–1888-as magyarországi útját.16
A budapesti ág a református belmisszió nagyvárosi változatát jelentette, amely
angol, német, skót újpietista mintákra, később az angol, a svájci, a francia és a
német gyakorlati keresztyénség és a holland történelmi kálvinizmus hatására formálódott. Gyökerei az 1840-es évek elejére nyúlnak vissza, és elsősorban a Skót
Misszió megjelenéséhez (1841) köthetők. A fővárosi belmisszió másik bölcsőjét
a Pesti Német Református Leányegyház (1863) jelentette, amely elsősorban az
itt élő német polgárok egyházaként jött létre. 1891-től a Skót Misszió Hold utcai
iskolájában már tartottak magyar nyelvű istentiszteleteket és evangelizációt is.17
Szabó Aladár18, akit a „belmisszió atyja”-ként tartanak számon, 1896-ban kiadta a magyar belmisszió programadó kötetét Új Óramutató címmel. Életművének
jelentőségét Kósa László többek között abban látja, „hogy a nyugat-európai hatásokra épülő belmisszió az ő kezdeményezései nyomán megmagyarosodott, lelki
tőkeként felismerte a puritán-pietista, sőt a reformáció korából származó hazai
hagyományt”. Véleménye szerint hatása annak is volt köszönhető, hogy működése
egy olyan korszakra esett, amikor a polgári társadalomban helyét kereső egyház
életében elegendő tér nyílt az új kezdeményezésekre.19
A belmisszió különböző gyakorlati módszereket dolgozott ki, teoretikusai a
mozgalom ellenzőivel, kritikusaival szemben –, akik a külföldi kötődést, szektásodást, elkülönülést, befeléfordulást vetették elsősorban a szemükre – a reformáció
hagyományaira hivatkoztak. Meghonosították az evangelizálás különböző alkalmait (bibliaóra, közös áhitat, szeretetvendégség, folyóiratok, traktátusok, vallásos
irodalom). Kiemelt munkaterületük a diakónia volt, erre jött létre egy új intézménytípus is: a diakonisszaintézet, ahol a nők hasonlóan az apácákhoz együtt
laktak a diakonisszaházban, az intézet (férfi)vezetője szabályozta az életüket. A
diakonisszák betegeket ápoltak, családokat látogattak, evangelizáltak, kórházakat,
árvaházakat tartottak fent.20
16
17
18

19
20

Révész 1943: 44–45.
Kovács 2006.
Szabó Aladár (1860–1944) református lelkész, teológiai tanár. A belmisszió számos egyesületének megalakításában aktívan közreműködött, szerkesztett, misszionáló újságcikkeket
írt. A Bethánia Egyesület elnöke volt. A budapest-józsefvárosi egyházrészt ő szervezte és ennek lett lelkésze.
Kósa 2006a: 520.
Hierarchikus függésrendszerben éltek a diakonisszák, emellett viszont családjuktól anyagilag függetlenné válhattak, különböző szakképesítéshez jutottak. A munkát vállaló nők számára a diakonissza hivatás alternatívát jelenthetett.
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Megtérés az egyéni életutakban
A belmissziói mozgalomhoz csatlakozó egyén életében olyan fordulat történt,
amelyet újjászületésként élt meg. A tagok számon tartották megtérésük idejét,
körülményeit, történetét, ez lett új identitásuk fundamentuma. Szász Póla,21 aki
ismert alakja volt a belmissziónak a 19. század végén és a 20. század elején, vis�szaemlékezésében írt arról a folyamatról, amelyet megtérésként élt meg. „Az én
megtérésem nem tartozik azok közé a hirtelen, váratlan megtérések közé, melyeknek óráját és perczét is meg lehet jelölni, amilyen volt Pál apostolé s azóta
már sok léleké. Azok közé a megtérések közé sem tartozik, melyeket heves, gyötrő
bűntudat előz meg, a lélek vergődése a maga elveszettségének érzete s az Isten
bűnbocsánatának és kegyelmének keresése között engem a folyvást a leggyöngédebb s legszelídebb kézzel vezetett. Megtérésem a szó legteljesebb értelmében
»újjászületés« volt, mert ahogy testi születésem órájára és annak körülményeire
sem emlékezhetem, úgy nem tudok számot adni lelki születésem órájáról és körülményeiről sem.”22 Szász Póla megtérése új identitásának felépítését jelentette,
amelynek alapja az volt, hogy minden tevékenységét, szerepét, tehetségét Isten
szolgálataként értelmezte. Egyházi munkájára is ebben az értelmezési keretben
tekintett:23 „Az én talentumom, amelyet az Úrtól kaptam, az igének hirdetése és
magyarázása.”24
A megtérés körülményeinek leírásában nyíltan vállalta korábbi tudatlanságát,
amitől még súlyosabbá válik a meglelt, megnyert „bölcsesség” elnyerésének jelentősége. 1895-ben lépett be az első református női belmissziói egyesületbe, a
Lorántffy Zsuzsánna Egyletbe, ahol Szabó Aladár bibliamagyarázataira úgy emlékezett, hogy bár szokatlan volt előtte azok stílusa, tartalma, mégis rögtön felkeltették az érdeklődését, miközben arra is rá kellett döbbenie, hogy mennyire nem
ismeri a Bibliát.25 Egy bibliaórán hallotta a következő textust: „az ember Fiának
21

22
23
24
25

Vargha Gyuláné Szász Póla (1863–1947) Szász püspök költő, fordító, minisztériumi osztálytanácsos, a liberális teológiát követő református püspök leánya, Vargha Gyula költő, statisztikus, államtitkár felesége. Vallásos nevelését meghatározta apja és családja liberális szemlélete, 1895-ben belépett a Lorántffy Egyesületbe, ott találkozott a belmisszióval, ezután
identitásának alapja megváltozott, életét, gondolkodását, kapcsolati hálóját vallásos meg�győződése határozta meg. Egyre kegyesebb irányokhoz csatlakozott, számottevő egyházi
munkát végzett.
Szász 1904: 29.
Sárai 2014., Sárai 2017.
Szász 1904: 87.
Szász 1930: 33.

224

_Hajnal István Kör kötet_.indd 224

2019. 06. 12. 15:14:35

Megtérés, kegyesség és társadalmi presztízs...

nincs hová fejét lehajtania”,26 megkérdezte: ki az az ember Fia. A résztvevők csodálkoztak Póla tudatlanságán, s mint írta, talán ez a szégyenérzet vezette arra,
hogy hamarosan beszerzett egy Újtestamentumot, amelyet azután rendszeresen
olvasgatott. Hamarosan felkérték, hogy vegyen részt a vasárnapi iskolai oktatásban. „Csakhamar megszerettem ezt a munkát s úgy nekibátorodtam, hogy mikor
Szabó Aladár azt az indítványt tette, hogy a nők maguk közt is tartsanak bibliaórákat, melyeknek vezetését egy-egy nő vállalja el, arra is mertem vállalkozni, hogy az
egyik órán én tartsam a bibliamagyarázatot. Jézus megkísértése a pusztában volt
az első tárgy, amelyről így felnőttek előtt szóltam.”27 Egy félév múlva Szilassy Aladárné,28 az egyesület elnöke felkérte, hogy vállalja el az alelnökséget. (Szász Póla
erről szólva megjegyezte, hogy a felkérést elsősorban az motiválta, hogy ő volt a
püspök lánya). A következő döntő állomás vallásos elköteleződésének folyamatában: 1898., amikor először tartott felolvasást egy szeretetvendégségen. Ekkor már
tisztában volt „[…] a hívő keresztyén lelkivilágának és életének főbb kérdéseivel.
Lelki életemben akkorra már nagy változás állott be. A biblia mindennapi olvasmányommá vált, imádkozó életem is kezdett kifejlődni.”29 Ettől kezdve gyakran
tartott előadásokat különböző szeretetvendégségeken és vallásos estéken. „Örömmel és lelkesedéssel tudtam már akkor bizonyságot tenni Jézusról, mint Megváltóról s a hallgatókat felszólítani a megtérésre.”30
Vallásos életében a következő fordulópont a Lorántffy Zsuzsanna Egyesületben megjelenő megosztottság és annak következményeképpen bekövetkező szakítás volt, 1903-ban.31 Ennek okát Szász Póla abban látta, hogy megjelent „…a
világias félkeresztyénségnek [ezek voltak Szilassynéék – szerző] hadat üzenő, az
egész életet az Úrnak szentelő komoly keresztyénség szelleme.”32 Póla határozott,
26
27
28

29
30
31

32

Lk.9,58.
Szász 1930: 34–35.
Édesapja Papi Vizsolyi Gusztáv földbirtokos, a tolnai ref. egyházmegye gondnoka, anyja
gróf Zichy Mária. Lányukat anyja után katolikusnak keresztelték, Szilassy Aladárral történő házasságkötésekor vette fel a református vallást. Férje révén megismerte a svájci ébredési
mozgalmat, lefordította és kiadta Adolf Monod két beszédét: A nő. Két beszéd Monod Adolftól. Ford. Szilassy Aladárné. Hornyánszky V. Könyvnyomdája, Bp., 1898.
Szász 1930: 35.
Szász 1930: 36.
1903-ban a Lorántffy Zsuzsánna Egyesületből kivált a Bethánia Szövetség Szabó Aladár vezetésével, miután túl világinak ítélték az egyesület vezérkarát. (Az utóbbiban fontos szerepet
töltött be többek között Szilassy Aladárné, Odeschalchi Gyuláné és Dessewffy Emma (ez két
személy vagy azonos?) .)
Szász 1930:
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öntudatos megtérését 1902-re teszi, amikor úgy döntött, hogy a Szabó Aladárféle irány mellé áll. Ebben a tudatos „felvállalásban” határozta meg annak a
hosszú folyamatnak a végpontját, amely megtérését jelentette: nevezetesen,
amikor véglegesen elkötelezte magát egy csoportnak, illetve kegyességi iránynak.
Életmódja már az egyesületi évektől kezdve megváltozott: minden hétfőn délután
az egyesület varróórájára ment, vasárnap esténként a Hold utcába járt, ahol
Szabó Aladár tartott istentiszteletet. Családja számára is az váltotta ki az első
megdöbbenést, hogy a vasárnapi istentisztelet kedvéért otthagyta a szülői háznál
összegyűlt rokoni és testvéri társaságot, amiért családtagjai nagyon megrótták.33
Később életének súlypontja áthelyeződött, és ideje nagy részét tette ki az előadás,
írás, bibliaóra, imádkozás, a különböző belmissziói alkalmak.
Novák Olga, az első Budapesten végzett teológusnő34 megtéréstörténete valójában egy nehéz élethelyzet és döntéshelyzet megélésének a története. Novák
Olga az alsó-baranyai egyházmegyében fekvő Vörösmartról származott, ahová a
teológia elvégzése után visszatért, hogy otthoni gyülekezetében segítsen. Felajánlották számára azonban a Baár-Madas Leánygimnázium vallástanári állását, és
ezzel nehéz döntéshelyzetbe került, hiszen ez azt jelentette, hogy el kell hagynia
Vörösmartot. Édesanyját közben Pesten megműtötték. Ennek a két lelkileg megrázó eseménynek a nyugvó pontra jutásában élte meg az igazi megtérést, amikor
úgy érezte, hogy minden Isten akaratából történik, az általa kijelölt utat kell követnie. „Mialatt anyám az orvosok kezén volt odafönn a műtőben,… virrasztottam.
És egyszerre eszembe jutott Jézus mondása: »Aki inkább szereti atyját és anyját,
hogy nem engemet, nem méltó énhozzám«… Megdöbbentem! szinte megrázott.
Sírva fakadtam ott egyedül a kerti padon… Oh! hogy is lehetettem én ilyen süket
és vak, és megátalkodott! Az otthonomhoz és a földjeimhez ennyire ragaszkodó!
Mikor Te így vezéreltél, hordoztál engem! Egyszerű falusi elvált asszonyt35 eljuttattál a Te igaz megismerésedre a theológia elvégzésére! És hívnak kész állásba,
mikor hányan folyamodnának emberi protekciókat keresnének érte és én még –
gondolkodom! …Óh! Hogy Püspök úr is, a többiek is meg nem vetnek ekkora
makacsságért, hálátlanságért, – kishitűségért! Hát én nem merem letenni az élete33
34
35

Szász 1930: 36.
Sárai 2005.
16 éves korában férjhez ment egy közjegyzőhöz, első szerelméhez (nevét sohasem említi
egyetlen írásában sem), akinek apja svájci származású tiszttartó volt. Nyolc hónappal házasságkötése után Novák Olga terhes volt. A „szép szőke, kékszemű, jómódú fiatalember”-ről
azonban hamarosan kiderült, hogy szélhámos, váltókat hamisított, sikkasztott. Koraszülött
fiúk is meghalt. Amikor férje feljelentette magát, Novák Olga idegösszeroppanást kapott. Végül hosszas vívódás után beleegyezett a válásba.
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met a Te kezedbe!?... Azt hiszem: ez volt az én igazi megtérésem… – Édes anyám
meggyógyult!”36
Amint Szász Póla esetében már említettük, az (új) csoporttal való találkozás,
az első benyomások meghatározó és mesélhető történetként éltek tovább az egyén
emlékezetében. Novák Olgát válása után a helyi (vörösmarti) lelkészék egy alkalommal felvitték az egyházkerületi gyűlésre, Budapestre, ahol megismerkedett a
Bethániával és a Lorántffy Zsuzsánna Egyesülettel. „Emlékszem, előbb egy Bethánia estélyre mentünk el. Igen szívesen fogadtak bennünket. Előttem a falusi »túlpuritán« reformátussághoz szokott fiatalasszony előtt úgy tűnt, hogy túlszívesen is.
A nyájasságot találtam túlzottnak, a szüntelenül mosolygó arcokat. Előfizettették
velünk a »Mustármagot«37 és elhalmoztak bennünket ilyen-olyan traktátusokkal,
képekkel, fali mondásokkal. – Valamelyik következő napon a Lorántffy Zsuzsánna
Nőegyesületnek volt estélye. …A Lorántffyban nem volt az a túlzott szívélyesség.
Hagyták az embert egy kicsit nézelődni és gondolkodni is. Az »Olajágat«38 és a
többi iratot itt is meghirdették, de nem oktrojálták. Az vett, aki akart”39
Nemsokára kinevezték a Lorántffy Leánykollégium vezetőjéül. Ezt a „panziót”
egyetemista lányok számára hozták létre. „Mivel az volt a felfogás, hogy a hívő
fiatalokra jobban hallgatnak a fiatalok, mint a »maradi öregekre«, úgy látta jónak az egyesület, hogy fiatalokra bízzák az otthon vezetését… Az nem hogy baj
lett volna, hogy elvált asszony vagyok, sőt, hogy ilyen fiatalkorban szerencsétlenül
végződött a házasságom, ez intő példa is volt a lányok számára.”40
A személyes hatás, példa sokszor játszott szerepet a felismerésben és az elköteleződésben. Szabó Aladár például Révész Imre könyvének olvasását interpretálta
olyan befolyásoló tényezőként, amely megtérésének folyamatában a meghatározó
élményt jelentette. 1909 tavaszán Magyarországon járt John Mott, a MEKDESZ41
36
37

38

39
40
41

Novák 1954: II. 7.
Mustármag: a Bethánia Egylet havonta megjelenő lapja (1903–1944), Szász Póla alapította.
Alcíme: Magyar Keresztyén Nők Lapja. A lap 1911-ig a szerkesztő magántulajdonában volt
(ekkor kb. 900 előfizető tartottak számon), 1912-től pedig átkerült az egyesület tulajdonába.
Ekkor megváltoztatták az alcímét is: A Magyar Keresztyén Szövetségesek Lapjá-ra, s szerkesztőtársa lett Szabó Aladár. Az 1920-as években fiával, Vargha Tamással, majd vejével
Podmaniczky Pállal együtt szerkesztették a lapot 1944-ig.
Olajág: a Magyar Evangéliumi Keresztyén Nők lapja (1901–1923). A Lorántffy Zsuzsánna
Egyesület havonta megjelenő sajtóorgánuma volt, 1901–1903 között, Szász Póla szerkesztette, őt követte a szerkesztői székben: Dessewffy Emma, Paál Árpádné, Orth Ambrusné.
Novák 1954: I. 2.
Novák 1950: 11.
Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség
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észak-amerikai misszionárius főtitkára. Igehirdetéseivel többekre mély hatást
gyakorolt, volt, aki élete fordulatának tekintette, Ravasz László püspök szinte
ágostoni megtérésként interpretálta. Novák Olga visszaemlékezésében Szilassy
Aladárné és Szőts Farkasné42 személyiségét, életmódját tekintette maga számára
követendőnek. „Az arisztokrata rokonságú magyar dzsentrik legkiválóbbjai közül
valók. Akik tudták, hogy »a nemesség kötelez« A Szilassy család még ezek közül is
kivált. A magyar ref. belmisszió úttörői szülők és gyermekek egyaránt… Étkezésben, ruházatban úgy éltek, mint egy egyszerű középosztálybeli család. Ha kegyelmes asszony kis dolgozó szobájából (mert inkább az volt ez, mint »kis szalon«)
bepillantottam a hálószoba nemes, sötét bútoraira, az volt az érzésem: egy boldog,
nemes házaspár belső kápolnája az, ahol Isten iránti hála láthatatlan jó illata leng,
azért hogy teremtő és gondviselő munkájából részt juttat nekik, és ebben: boldogságot.”43 A személyes hatásnak fontos szerepet tulajdonítottak a belmisszió terjesztésében, erre a későbbiekben a különféle egyesületek, mozgalmak tudatosan
építettek, a fiatal nemzedék szocializációjában erre is támaszkodtak.
A megtért egyén ezután egy csoporthoz tartozott, amely elvárásaival, saját és
sajátos normáival megszabta életét. „Minden ébredés az ott levő bibliai közösségek
és hűséges hívők lelki egységével indul meg. Az elkülönülés (exclusivitas) nemcsak vallási, hanem társadalmi, politikai és egyéb téren is elég gyakori jelenség.”44
Sokszor nemcsak elkülönülésről, hanem elhatárolódásról is beszélhetünk, hiszen
minden csoport a maga tagjai számára tartotta fenn a hiteles hívő lét lehetőségét.
A csoporthoz tartozás megnyilvánult a külső jegyekben, megmutatkozott az
életmódban, az öltözködésben is. Jellegzetes beszédmód, életrend (napi imádság,
bibliaolvasás, a különböző vallásos alkalmakon való megjelenés, vallásos irodalom olvasása, a világi szórakozástól való tartózkodás, vagy annak teljes elvetése)
jellemezte a mozgalom tagjait.. Szász Póla például nem járt színházba és a világi
irodalmat is egyre ritkábban olvasta, pedig ezek korábbi életének elengedhetetlen részét jelentették, hiszen abban a körben, amelyben szocializálódott (a Gyulai
Pál-féle irodalmi kör, amelyhez apja, Szász Károly is tartozott) természetes volt.

42
43
44

Fromm Anna, Szőts Farkas teológiai tanár felesége.
Novák 1954: I.
Kiss 1938: 5.
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Pilder Mária45 pietista korszakát igen elhivatott szigorúság jellemezte, erről barátnője és munkatársa Tüdős Klára is feljegyzett egy történetet: „Mária végletekbe
csapongó természete folytán most egyszerre szigorú puritánná lett s a lányokból
is azt akart nevelni. A Bethánia Szövetség törvényei szerint azt követelte azoktól
a fruskáktól, hogy divatos, testszínű harisnyáik helyett vastag, fekete patent harisnyát hordjanak, a hajukat koszorúba tűzzék és kötényt viseljenek. Később maga is
megmosolyogta krudélis [kegyetlen – S. Sz. K.] rendszabályait, de akkor „fejvesztés terhe alatt” ragaszkodott a fekete harisnyához.”46
A belmissziót nemcsak a már említett területi különbség jellemezte, hanem
állandóan jelen volt a már meglévő csoportokban való szakadás, illetve újabb és
újabb csoportok létrejötte, az újracsoportosulás. Voltak radikális és kevésbé radikális körök, sok volt a vita, az egymás közötti véleménykülönbség és feszültség.
Miután a legfontosabb mérce a vallásosság mértéke, mélysége, milyensége lett, az
egyénnek olyan kritériumoknak kellett megfelelnie, amelyek valójában definiálhatatlanok voltak, így egyre nagyobb szerepet kapott az egyéni megítélés. Amíg
korábban a „beazonosításhoz” elegendő volt a felekezethez tartozás, az egyházi
alkalmak látogatása és igénybevétele, az erkölcsösnek tartott életmód, addig az
újító mozgalmak hatására az elvárások olyan irányba tolódtak, amelyek az egyén
belső életét is állandó figyelem, fegyelem alá vonták. Arra, hogy nem volt könnyű
megfelelni az elvárásoknak Vargha Tamásné47 kunszentmilósi lelkészné visszaemlékezése is kitér: „Tetszik nekem az az ember, a kinek erős hite és szeretete van
és vallásos – nem csak tetszik, hanem szeretem, tisztelem és – talán – irigylem
is és szeretek azok közelébe lenni. De ahogy tegnap ott ültem, [Bethániában – S.
Sz. K.] valahogyan úgy éreztem, mintha ide már erőltetettség és túlzás csúszott
volna be, bár az is homályos előttem, hogy mi keltette bennem ezt az érzetet, csak
olyan idegenül és »unheimlich«48 módon éreztem ott magam. […] mindenesetre azt hiszem, hogy Jézusnak nem az a czélja, hogy az emberek olyan hogy úgy
45

46
47

48

Pilder Mária (1888–1966) tanítónő, az erdélyi Nőszövetség utazótitkára, a marosvásárhelyi
diakonisszaintézet tanára, majd 1943-ban áttelepült Magyarországra és Ravasz László kérésére ő lett a magyarországi Nőszövetség titkára. 1950-től konventi missziói munkát végzett, 1953-tól 1956-ig a Teológiai Akadémián az ökumenika tanszéken helyettesítette Kádár
Imrét, mint az első női oktató a Teológia történetében. Sárai 2013.
Zsindelyné 1978: 52.
Vargha Tamásné Magay Mária a kunszentmiklósi járásbíró lánya, Szász Póla menye, egyik
fiának, Vargha Tamás kunszentmiklósi lelkésznek a felesége. Menyasszonysága idején nemcsak leendő férje foglalkozott lelki nevelésével, hanem anyósánál is el kellett töltenie néhány
hetet „szoktatóban”, hogy jobban megismerhesse belülről is a belmissziói közeget.
furcsán
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mondjam zárdaiak legyenek, a kik mindentől a mi a világhoz tartozik, úgy távol
érzik magukat és – mintha a föld fölött lebegnének (látod nem tudom kifejezni azt
amit érzek) hanem igenis, hogy ő általa az ő szeretetével, s erényivel fölvértezve
járjunk a világban s ezekkel felruházva is kereshetjük a földi boldogságot, sőt kell
keresnünk, természetesen nem úgy, hogy az mások boldogtalanságát vonja maga
után,… Ha ez a benyomásom nem csal s ez nekik hibájuk, akkor, mint te rám bíztad, ezt elnézem nekik s jótulajdonságaikat látom meg és szeretem és követem. De
ha igazuk van, ha ennyire, hogy úgy mondjam túlzásban kell vinni a vallásosságot,
a kegyességet – akkor én kétségbe vagyok esve, mert akkor hitetlen vagyok, s nem
értek velük egyet.”49

A társadalmi státusz és a belmissziói mozgalom csoportjai
Bár a belmisszió alapelveit tekintve demokratikus mozgalomként definiálható,
mégis az áthidalhatatlan társadalmi különbségek megkerülhetetlen problémaként
jelentek meg az egyes csoportok belső életében. Szabó Aladár Új óramutatójában
is kitért erre a kérdésre. „Alig bírunk tanácsbírókat fogni, panaszkodik egy lelkész
s a kit megválasztunk, az se jő el. Hát válasszatok buzgó, Krisztust szerető, értelmes földmíveseket is itt-ott. Ha a közigazgatási bizottságba jók a földmívesek, az
egyházmegyei gyűlésnek sem árt egy-kettő. 48-ban képviselő is lett belőlük. Minden intézmény demokrata ma, hát csak a demokrata evangéliumi egyházak arisztokratáskodnak?”50 A gyakorlatban azonban ez a törekvés megvalósíthatatlannak
tűnt. A kunszentmiklósi járásbíró lánya, Vargha Tamásné összehasonlította Pilder
Mária bibliaóráját a Bethániával. Az előbbit sokkal rokonszenvesebbnek találta,
ugyanis a Bethániában rendkívül zavarta az ott tapasztalt szenteskedés mellett,
hogy úgy találta, sok az „alsóbb néposztálybeli”.51 Pilder Mária bibliaórája inkább
kedvére való volt, mert oda „nagyúri lányok” jártak „Az volt a benyomásom, hogy
Pilder Mária tudatosan szedte össze a műveltebb, tanultabb úrilányokat, akikhez
nívósabban is szólhatott, mint az a Bethániában szokás volt.”52 A társadalmi hovatartozás – és ezzel összefüggésben a műveltségbeli különbség – kérdése mindvégig
fontos és meghatározó volt a nők egyesületi szerveződésében is. Szász Póla a CE53
49
50
51
52
53

Magay Mária levele Vargha Tamásnak, Bp., 1916. ősz. MMGy
Kálmán 1896: 15
Vargha é.n.:. I/179.
Vargha é.n.:. I/179.
Christian Endeavour Society (Keresztyén Törekvés Mozgalom). A Bethánia Egyesület is ehhez tartozott.
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szövetségi munka indulásakor felajánlotta, hogy a pestieknek, saját lakásában tart
bibliaórákat. „Ezek az órák meg is kezdődtek, s én igyekeztem ezekbe belevonni az
egyesület vezető és választmányi tagjainak leányait is, sőt, hogy a leányszövetség
egyszerűbb tagjai iránt észrevehető idegenkedés ebben akadályt ne képezzen külön bibliaórát, melyet nem neveztem szövetségórának, tartottam a Szilassy – Antal
– Molnár – Szőts leányok és a magam leányai s még néhány úri leány számára.
De hiába volt ez a külön óra, hiába nem volt szövetségóra, a benne megnyilvánuló szellemi irányzat mégis csak az volt, ami akkor még engemet is vezetett, a
világias félkeresztyénség.”54 A Bethánia Egyesület másik prominens személyisége
Pauer Irma55 evangélikus diakonissza, amikor külmisszióba akart menni, kiképzése ideje alatt Szász Pólának kellett helyettesítenie őt a női munkában. Ebben az
esetben is kiütközött a tagok társadalmi különbözőségében rejlő áthidalhatatlan
feszültség. „A női szövetség vezetését nékem kellett vállalnom, de egész idő alatt
mályen éreztem, hogy nem vagyok igazán a helyemen s nem tudom pótolni az
eltávozott vezetőt. Korom, társadalmi állásom, egész egyéniségem, mind akadályok voltak arra nézve, hogy a leányok, de még az asszonyok is, olyan bizalommal tudjanak hozzám fordulni, mint előbbi vezetőjükhöz. Voltak ugyan egyesek,
különösen a magasabb társadalmi állású és tanultságú leányok között, akik épen
azért csatlakoztak a szövetséghez, mert az én személyem kedvesebb volt nékik,
mint Pauer Irmáé, de Isten itt is megmutatta, hogy milyen helytelen és megbízhatatlan állásfoglalás a keresztyén életben, ha valaki emberhez ragaszkodik és nem
magához az Úrhoz. Az én új szövetségeseim szépen elmaradoztak, amikor a régi
vezető visszatért, s egy-kettőnek kivételével, nem is láttuk őket más keresztyén
munkában forgolódni.”56
A társadalmi egyenlőség ideája mellett felekezetköziség jellemezte a mozgalmat, legalábbis annak radikálisabb részét, így a Bethániának például evangélikus
és református tagjai egyaránt voltak. Szabó Aladár erről így nyilatkozott: „Én
54
55

56

Szász 1930: 44.
Pauer Irma (1879–1929) német anyanyelvű evangélikus volt. Kereskedelmi iskolát végzett,
a Singer és Wolfner cégnél vállalt könyvelői állást. A Hold utcai istentiszteleteken ismerte
meg Szabó Aladárt és feleségét, akik bevonták őt a CE munkába. Amikor 1903-ban megalakult a Bethánia, a női szövetségi munkát Pauer Irmára bízták. Közben belépett a Filadelphia
Egyesületbe (diakonissza egyesület) is, mint főtestvér. Résztvett a külmisszióban, 1910-ben
jelentkezett a Sudan-Pionier-Mission-nál. Két éves kiképzést nyert Wiesbadenben, majd kiküldték Egyiptomba. 1913-ban, a háború kitörésekor azonban haza kellett térnie, s ezután
Magyarországon folytatta munkáját, mint diakonissza. 1929-ben megalakította az evangélikus diakonisszaegyesületet.
Szász 1929: 7.
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magam is egész őszintén, az Úr Jézus Krisztus református tanítványának vallom
magam. De azért vagy épen azért inkább egynek érzem magam azokkal a lutheránusokkal, a kik a megfeszített és feltámadott Krisztus nyomdokain járnak, mint
azokkal a reformátusokkal, a kik nem járnak.”57
A belmisszió hívei számára a politika, a társadalmi valóság csak mint missziós
terep létezett, ez pedig az egyház és a mozgalom között sok esetben valóságos
érdekellentétet szült; úgy tűnt, emiatt a református egyház érdekeivel és törekvéseivel is olykor konfliktusba kerültek . Nem támogatták például egy református párt
megalakulását vagy egy református politikai napilap megjelentetését, a hit terjesztésében ezeknek nem tulajdonítottak jelentőséget. (Végül egyik sem valósult meg)
Azok a vallásos formák és alkalmak, amelyeket meghonosítottak, az egyháztagok többsége számára idegenek voltak, mivel az általuk ismert és megszokott tradíciókhoz nem tudták kötni azokat. Az életmódbeli kötöttségek és a szigor, amely
igen konzervatív párkapcsolati, szexuális, szórakozási, öltözködési normákat követelt, sokak számára nem volt igazán vonzó. A konfliktusok abból is adódtak,
hogy a lelkészi kar egy része (teológiai tanárok is) csatlakozott a belmisszióhoz,
és ez például a hagyományos, népes parasztgyülekezetekben, ahol erős hagyományokkal rendelkező presbitériumok voltak, sok összeütközésre adott okot. De
nemcsak a lelkész és gyülekezete között keletkeztek ezek a törésvonalak, hanem
a gyülekezeteken belül is elhatárolódhattak a különböző csoportok. Ezekben a
presztízst eltérő értékek mentén mérték, így az, hogy ki volt a „jó református”,
egyre nehezebben volt meghatározható.
Kapcsolataikban is változás történt, ugyanis a világi, társadalmi kapcsolatokkal
párhuzamosan kialakult egy másik háló, amelyik bizonyos esetekben akár szorosabb szolidaritást jelentett, nagyobb bizalmi tőkével rendelkezett, más kritériumok szerint alakult, mint azt az egyén társadalmi állása, státusza megkívánta.
Ezt a kettőt megpróbálták sokan egyeztetni. Leglátványosabban az (endogám)
házassági stratégiák esetében érhető tetten, de feltárásra vár a többi összefüggés is.
Szívesen házasodtak vagy a szülők szívesebben házasították gyerekeiket egy körön
belül, ami természetesen könnyebb is volt a házasságról, családról, gyermekvállalásról és -nevelésről vallott nézeteiket tekintve.

57

Szabó 1896: 3.
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A belmisszió és a hivatalos egyház
Ravasz László püspökké választása idején (1921) létező veszélynek tűnt, hogyha az eddigiekben felvázolt tendencia, tehát a különböző teológiai, kegyességi
irányzatok harca és szakadásai tovább burjánzanak, az az egész református egyház helyzetében problémát okozhat. Az egyház számára intő jel volt a hívek különféle szektákhoz, kisegyházakhoz való csatlakozása is. Az egyházi vezetés ezért
arra törekedett, hogy a független csoportokat egyházi keretek közé (irányítás alá)
vonja, a „belmissziót egyházasítsa”. Ennek egyik eszköze az volt, hogy az egyesületek jórészét megpróbálták integrálni a hivatalos egyházba, illetve a belmissziói
munkát egyházi törvények és szabályok sorával az egyházi munka részévé tették.
Ebben a folyamatban – az 1920-as 30-as – évekre a református egyház felhasználta
a belmisszió gyakorlati tapasztalatait. Ettől kezdve a lelkészek, a vallástanítók, a
lelkésznék feladatai közé tartozott a belmissziói munka.
A nők és a fiatalok új, korábban elképzelhetetlen szerepekhez, pozíciókhoz juthattak, jutottak az egyházi életben. (Egyesületi vezetők lehettek, az egyházi nyilvánosságban meghatározó, irányító szerephez juthattak). Az új típusú szocializációs
formákban, mint a fiatalok egyesületeiben vagy a cserkészmozgalom berkeiben a
társadalom szélesebb köreiből vegyesen vettek részt, így az egyházi életben adott
esetben az alsóbb társadalmi rétegekből érkezők is komoly presztízsre tehettek
szert a két világháború között. Annak ellenére történt ez így, hogy az alapvetően
leereszkedő felemelő (patronáló) attitűd megmaradt a felsőbb rétegek részéről, de
ennek a kérdésnek vizsgálata szintén további kutatást igényel.
A református egyházon belül megmaradt az irányzatok sokfélesége, és a különböző döntésekben, a belső erőviszonyokban, választásokban továbbra is szerepet
játszott – és játszik a mai napig – az, hogy ki milyen belső (kegyességi) csoporthoz állt vagy áll közel. Az egyén társadalmi helyzetét nemcsak egy felekezethez,
egyházhoz való tartozás, hanem azon belül a különböző kegyességi csoportokhoz
való elköteleződés is befolyásolhatják. Az aktor a belső, a lelki életében történő
változás következményeképpen egy kör tagjává válik, amely az adott időben több
vagy kevesebb presztízzsel, hatalommal rendelkezik az egyházon belül, továbbá
egy új típusú kapcsolati háló, rendszer része lesz, amely a továbbiakban meghatározza társadalmi viszonyait, státuszát.
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Kövér György

Baráti (fél)körök a századfordulón
Domanovszky Sándor hagyatékában találtam egy fényképet, amelyen kalapos
férfiak ülnek félkörben.1 Középütt egy idősebb ember, de a többiek mind nagyon
fiatalok. Szerencsémre a fotó hátoldalára Domanovszky kézírásával ceruzával rá
voltak írva a nevek. A fele se volt közülük ismerős. Nem tulajdonítottam a dolognak különösebb jelentőséget.

1. kép. A képen szereplők balról jobbra: Domanovszky Sándor, Vértesy Jenő, Sindelár
József, Tóth Albin, Kudora Károly, Vinaperger Károly, Czakó Elemér, Suhajda Lajos,
Madzsar Imre, 1897. MTA KIK Kézirattár Ms 2445/14.

Aztán a Domanovszkyhoz írott levelezést végigbogarászva rájöttem, hogy egy
egyetemista baráti kör (félkör) nyomára bukkantam, s a levelekből azt is rekonstruálni lehetett, hogy hol és mikor készülhetett a kép: 1897 nyarán Jászón, amikor
Kudora Károly (1851–1916) könyvtáros irányításával egy kis csapat rendezte a
jászóvári premontrei rend könyvtárát.2 Azt is meg lehetett állapítani, kik álltak
egymással (Domanovszky révén) szorosabb kapcsolatban, de egyúttal az is kide1
2

MTA KIK Kézirattár, Ms 2445/14.
Szinnyei 1900: 411–412.
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rült, hogy az egykori baráti körnek voltak olyan tagjai, akik valamilyen okból nem
tudtak/akartak részt venni ezen a munkával töltött kiruccanáson. Domanovszky sem volt ott végig. Sőt, a levelezés további szálait követve újabb baráti körök
is előkerültek a háttérből. Hajdani gimnáziumi osztálytársak, a származási helyi
ismeretségből származó vagy akár testvérek révén verbuválódott cimborák. A különböző kapcsolatokból egész kis hálózatot lehet felvázolni, részben olyan emberekből, akiket az egyes személyek ehhez a fokozatosan bővülő és átalakuló baráti
körhöz fűztek, részben más, érintkező, de mégis különálló kisebb-nagyobb baráti
társaságok is kirajzolódtak.
A fényképész lencséjébe bámuló félkörös elhelyezkedés koreográfiája úgy
alakult, hogy a Domanovszkyval legerősebb kapcsolatot tartó másik történész,
Madzsar Imre (1878–1946) átellenben, az ív másik pólusán foglalt helyet, de a szélekhez gravitál a többi közelebbi barát is: Domanovszky mellett Vértesy Jenő, költői nevén Jankó deák (1877–1916), jövőbeli irodalomtörténész, fordító ül, a másik
széltől két hellyel beljebb pedig Czakó Elemér (1876–1945) jogász, aki könyvkiadó és iparművész lesz. A többiek talán kevésbé ismert pályát futottak be, de a
század végén ezt még senki sem láthatta előre: Sindelár/Szőke József (*1879) tanár,
író, Tóth Albin (1880–1916) szerzetes, tanár, Suhajda Lajos (1877–1941) szintén
nyelvész és tanár lett. Vinaperger Károlyról (*1877) szinte semmit nem tudunk.
Egyik Jászóról távol maradt filosz szereplőnk, Szinnyei Ferenc (1875–1947), a
bibliográfus Szinnyei József fia visszaemlékezésében közelebbről rávilágít a baráti társaság gyökereire: „Egyetemista koromban hatalmasakat mulattunk a Segítő
Egyesület vidám összejövetelein és vacsoráin, az Eötvös-kollégiumban, A Kisfaludy-Társaság ülései után mint rendezők vidám vacsorákon vettünk részt. Irodalmi
zsúrokat rendeztünk Voinovich Gézánál, Tóth Rezsőnél, nálam, Domanovszky
Sándornál és Dittrich Vilmosnál, ahol a komoly irodalmi vitákat sok-sok tréfával,
bolondos verssel fűszereztük.”3 Utóbbi Szinnyei régi iskolatársa és barátja volt.
Egy másik Jászóról távol maradt filosz szereplőnk, Voinovich Géza (1877–
1952) gimnáziumi időszakából érdekes háromszögű férfitársaság levelezése maradt ránk. A majdani közgazdász Heller Farkassal (ekkor még a Henrik nevet
3

MTA KIK Régi AL K 1232: 61. 10. Erre a forrásra Kovács István Gábor kollégám és barátom
hívta fel a figyelmemet, amit ezúton is hálásan köszönök. A visszaemlékezésből az eredet
további szálai is visszafejthetők: „1895–1898-ig rendező voltam a Kisfaludy Társaság ülésein
(Tóth Rezsővel, Pápay Józseffel, Baros Gyulával és Dittrich Vilmossal együtt, a 3. évben Tóth
és Pápay helyett Voinovich Géza és Domanovszky Sándor voltak rendezőtársaim. Ez nagy
kitüntetés volt számunkra, mert megismerkedhettünk sok kiváló írónkkal s résztvehettünk,
mint meghívott vendégek a társaság díszlakomáin.” MTA KIK Régi AL K 1232: 61. 2. A szöveg végén az emlékezés kelte 1941. augusztus.
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használta, 1877–1955), valamint az ideális anarchizmus későbbi apostolával, gróf
Batthyány Ervinnel (1877–1945) együtt mindhárman a királyi egyetemi gimnáziumban érettségiztek 1895-ben. Tűz és víz, de ez nem akadálya az intim fiúbarátságnak. Ennek a szoros baráti körnek a tagjaként Voinovich maga is megpróbálkozott az érzelmek, köztük a barátság és a szerelem meghatározásával: Batthyány
Ervin levelére reagálva írta a szeretet kapcsán. „Ennek több fokát különböztetem
meg. Van köteles szeretet, szülők stb. iránt, kiktől (testi) jótéteményeket s földi javakat nyerünk (éltet is). E szeretet oly természeti törvény, mely minden állatban is
meg van. Később ez megnemesülhet. Öntudatlanból öntudatosság válhatik. Második foka a szerelem, testnek és léleknek közös érzelme, vágya, de nem kötelező,
hanem szabad szellemnek szabad elhatározása, ha benne van a test és mondhatni, a lélek itt ennek szolgája s a kire irányul, arra is figyelmét annak testi bájai is
vonják. Harmadik a barátság, szabad szellemek öntudatos, szabad elhatározása,
midőn valakit lelkünk pusztán lelki tulajdonaiért szeret forrón, őszintén, nemes
tűzzel, egy rokon lelket, kit Horatiussal »dimidium animae suae«nek nevezhet.”4
Az érzelmek történetéről szóló irodalomból Cicerótól Hegelig ismert az ifjúkori férfibarátság témája. Általános jellemzésként a 19. századra mint virágkorra
szokás utalni, amikor a gyermekkor és a fiatal felnőttkor közötti áthidalásként intim „csikóbarátságok” alakultak ki, amelyek a középiskolai és egyetemi lét éveiben
megkönnyítették a családtól való elszakadás, a városi lét idegenbe vetettségének
elviselését. Az is bevett toposz, hogy ezek az intenzív és bensőséges érzelmi közösségek egyben előkészületként szolgálnak a karrier útjára lépéshez és a családalapításhoz. Egyszerre az individualizálódás és a szociabilitás informális intézményei.
Szemben azonban az ebben a korszakban szövődő leánybarátságokkal, a fiatalkori férfibarátságok általában nem egész életre szólnak, és többnyire meglazulnak,
sőt felbomlanak a házassággal és a felnőtt életpálya beindulásával. Amihez tehát
felkészülést jelentettek, annak sikeres megvalósítása eróziójukat eredményezte.

4

Voinovich Géza – Batthyány Ervinhez MTA KIK Kézirattár Ms 5196/13. 18. Ócsa, 1894. [lelke egyik fele!] A levelezés megszólításai: Kedves fiam! […] ölel barátod E (1893. nyár); Kedves Öreg! […] sokszor ölel és csókol E (1894. július); Drága Henrikem! [...] nagyon szerető,
sokszor ölelő barátod Géza (1894. júl. 15); Édes gyerekeim! […] A viszontlátásig sokszor ölel
barátotok Géza. A szerető stb. tautologia, hagyjuk el ezután. (1894); Édes Henrikem! […]
barátod Géza. Írtam Ervinnek is, hogy szerető, stb. maradjon el, az ugy is tautologia, ha igaz
a barátság. (1894. júl. 27.); Alattomos tüzesfarkú macsok! […] addig is ezerszer ölel csókol a
Viech.[?] (1895 aug. 7); Kedves fiaim! […] Viszontlátásig ölel és csókol G. 1896. szept; Kedves
öreg fiam! […] Viszontlátásig ölel csókol téged, benneteket Géza majom (1897. szept. 5.) Az
idézeteket betűhíven közlöm.

239

_Hajnal István Kör kötet_.indd 239

2019. 06. 12. 15:14:36

Az érzelmek története

Kövér György

A 19. századi fiatal férfibarátságok nyelvi kifejezésformái, magatartásbeli stílusjegyei alapján szokás a jelenséget „romantikus férfibarátságként” emlegetni.5
Egy személy különböző társaságok tagja lehetett párhuzamosan, és a különböző baráti köröknek maguknak is megvolt a saját története. Az imént idézett
visszaemlékezésben Szinnyei Ferenc így folytatta a históriát: „1900 szeptemberében megalakult <tollal beszúrva: elnökletem alatt> pénteki kávéházi társaságunk (a Belvárosi kávéház félemeletén), melyet 1900 októberében Walter Crane,
a híres angol iparművész is megtisztelt látogatásával, s melynek tagjai voltak többek közt Vértesy Jenő (vulgo Jankó) Voinovich Géza, Czakó Elemér, Meller Simon, Csányi Károly, Maróti Rintel Géza szobrász, Helbing Ferenc iparművész,
Madzsar Imre, Domanovszky Sándor, Baros Gyula, Entz Géza, Divald Kornél,
Marikovszky György, <tollal beszúrva: Ernyey József>, két unokaöcsém, Jóska és
Elemér, Förster Aurél és Dittrich Vilmos (a két utóbbi régi iskolatársam és legjobb
barátom). Havonként rendezett vacsoráink nevezetesebb alkalmakkor nagyszerű
bohém mulatságokká kerekedtek, melyeknek fő tréfacsinálói Vértesy Jankó,
meg én voltunk, de a többiek is kitettek ilyenkor magukért s magasröptű író- és
művész-műsort produkáltak.”6 Mint a névsorból látjuk, vannak végigvonuló állandó szereplők és alkalmilag felbukkanó új alakok.

2. kép. Szinnyei Ferenc levlapja Domanovszky Sanyika Úrnak, 1898. aug. 30.
MTA KIK Kézirattár Ms 4527/392

5
6

Caine (ed.) 2009; Rothundo 1989; Kon 1977: 85–99.
MTA KIK Régi AL K 1232: 61. 11.
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Maróti Géza visszaemlékezéséből tudjuk, hogy a korábbi összejövetelek miként
vetették meg az alapját ennek az éveken át működő úgynevezett „pénteki társaságnak.”7 Ez a rendszeres összejövetel, miközben számon tartotta az eredetmítoszt
is, jelentősen kibővült. Már nemcsak bölcsészek, jogászok és mérnökök alkották,
hanem dögészeket és művészeket is magukhoz vonzott a közös bohémság. „Az
eredet elvész szerzetesi klastromok és holmi jászói apátságok könyves polczainak
homályában a pergamenbe kötött foliánsok között – hol ezen lelkes fiatalok a port
törölgették és a könyveket rakosgatták hol össze hol vissza. Úgy mondják, hogy
az eredet ködéből kihalványlik az egyetem környékén egy belvárosi zálogház is,
ahol elsején komoly filosopterek és klasszikánus filológusok (vagy egyszerűen
csak lógusok) fizetik a becsapott hózentrághért a prolongátiós kamatterheket.
Valami museum nevezetű intézményről – sőt kávéházról is vannak szórványos
adatok, de ezek sohasem képezték józan mérlegelés tárgyát, az eredetkutató ös�szehasonlítászatban. Czakók, Tótok, kőmívesek, ragyások, ural és altáji nyelvészek kerültek itt közös baráti nevezőre, Homérosz fordítóival, dögészekkel, akiket
ritkábban orvosoknak is neveztünk, borszakértőkkel, museális hátramozdítókkal,
idült művészekkel és porno-grafikusokkal, minden féle tanarakkal, skriblerekkel,
és műítészekkel akik szórványosan italosokká is minősültek koboz pengetése közben. Engemet, mint sárgyúrót annak idején Czakó Elemér, az Iparmuseum intelligens modern könyvtárosa szabadított rájuk, akivel együtt nagyon szerettük a
könyveket és órákig tudtunk gyönyörködni egy szép Calmscott Press kiadásban,
mert olyan is van Magyarországon.”8 Ez a szerző is felsorolja név szerint a résztvevőket, de ami ennél sokkal fontosabb, dinamikus változásaiban megnevezi a törzshelyeket is: „A Tavaszmező utczai Morbitzer vendéglőbe jártunk, aztán utódjához
a Doctor Lászlóhoz, később a belvárosi kávéházba annak is az első emeletén, mely
az újonnan épült Klotild palotában akkor Pesten az utolsó kiáltás számba ment.
Azután a Vadászkürtben is vacsoráztunk.”9
A visszaemlékezés a bohémság megítélésében is útba igazít bennünket. „Mármost mindenki azt hiheti, hogy mi valamennyien idült alkoholizmusban, vagy
delirium tremensben szenvedtünk. Szó sincs róla. A pénteki társaság minden bor
nélkül is egy rém jókedvű és szellemes társaság volt. A polgári mértéktelenség és
tanári szolidság mintaképe, akiket a komoly munka után[i] reakció ilyen jókedvű
italosságot mímelő superlatívusokba kergetett.”10
7
8
9

10

Maróti 2002. Maróti/Rintel Géza (1875–1941) szobrász, építész.
Maróti 2002: 22–23.
Maróti 2002: 23. Morbitzer Lőrinc vendéglős (†1898) VIII. Tavaszmező u. 7. Doktor László
vendéglője uo. Budapesti Czím- és lakásjegyzék, 1904–05: 737. A Klotild palotában 1901-től
működött a Belvárosi Kávéház. A Vadászkürt szálló és vendéglő az V. Türr István u. 5. alatti
sarokházban volt.
Maróti 2002: 24.
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A levélírás mint helyzet
A fő forrásunkat jelentő levelezésből adódó sajátosság, hogy a társaság tagjai akkor írnak egymásnak egymásról, ha – például a karácsonyi vagy nyári vakáció
miatt – távol és egyedül vannak. A társaság hiánya ilyenkor rendszeresen vis�szatérő téma. A magány a metropoliszban és a kisvárosban egyaránt utolérheti
az embert. Dittrich/Detre 1898 augusztusában a fővárosban árválkodott: „17 óta
Pesten vagyok; mondhatom eleinte nehezemre esett. Tüdőmnek a por, szívemnek
az egyedüliség, torkomnak a víz. Megélni – ha annyira volna – szerencsére csak a
3 tényezők egyike nélkül nem lehet. Időm java részét alvással töltöm, a hátrahagyott időt evés (ivás, szívás), sétálás és némi szórakozás foglalja le. Ebből következtetheted, hogy lusta vagyok, érzem, hogy még jobban butulok, a mely qualitás
bizonyos fokáról már a »Nagyidai cigányok«on, ez éretlen magya[ráza?]taimon is
meggyőződhettél. Én nem tudom, hogy más magamkori fiatalember is annyira
víznek érzi lábai alatt a jelent, melyen a jövő felé megy mint én? Nem tudom, de
nem kívánnám. De tán már is őszintébb voltam irántad, mint sem kívánod és
viszonoznád ez immodern attributumot.”11 Mintha tudatában lenne annak, hogy
az őszinte feltárulkozás nem fér össze a modern férfiúról alkotott elképzeléssel.
Madzsar Imre Nagykárolyból a Szolnokon hasonló helyzetben levő Czakó
Elemérnek önti ki iróniába rejtve szívfájdalmát: „Kedves Komám! Képzelj el magadnak egy paprikás-szalonna-tengerben, füstölt kolbászban, diós és mákos készítményekben fürdő nemes pálmát, mely kéjes önelégültséggel evez az élet szélcsendes tengerén – Ez vagyok én!! – Nemde irigyelt állapot? S ha jól tudom, te is
hasonló helyzetet élvezel a szőke Tisza partján.”12
A költői ambícióit lassan temető Voinovich sem találja helyét Mezőtúron:
„Tavaszi napok járnak. A jégnek való Berettyó ugyancsak hiányzik, korcsolyázásról e télen itt szó sem lehet. Sár van, így alig sétálhat az ember. 8 nap alatt
3szor bújtam ki a szobából. Kocsin sem mehet az ember sehova, mert az lónak
embernek egyformán irtóztató. A poétai hangulat rútul cserben hagyott, csak olvasására szorulok. Az angol szellem tölt be. Shakespeare és Hume… Nekem is
sok minden hiányzik. Többek közt a jó kedv, kedély és egészség. Dédelgetnek,
becéznek mindenütt, mint egy beteg gyermeket a kinek minden van, csak kedve
és játszótársa nincs. Sok minden forog a fejemben, amit meg lehetne csinálni.
11

12

Dittrich Vilmos – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4523/492 Bp. 1898.
08. 26.
Madzsar Imre – Czakó Elemérhez, Nagykároly, 97. dec. 22. MNL OL P 2023 4. cs. (Mf
49624).
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De se kedvem, se erőm hozzá. Megnyugvásom fogyik, lángom nem melegít, életem tengődés, gondolatom agyrém, etc. Ez a társaságom. De mikor el-el bandukolok egyedül, mégis olyan jól érzem magam, úgy elbódulok félig öntudatlanul
vándorlok a fűzesben, úgy felolvadok a természetben. Lelke a lelkem. A lehullt
levél, a fán maradt, zölden megfagyott gally, a csendesen álmodó hullám, a fáradt
szellő szívemhez jutnak, bennük és velük élek. Természetimádó vagyok. – Sokat
írtam. Kezd szentimentális lenni. Megmentelek tőle.”13 A szentimentalizmus már
semmiképpen nem kívánatos, mégis beletéved a magányos ember.

A társas összejövetel alkalmai
A csoportképződésnek megvoltak a stációi. Amikor először nevet adtak maguknak, katonai műszóval „tizedként” emlegetik kompániájukat (persze az is lehet,
hogy épp tizen voltak): „Holnap Ferkó hazajön Keszthelyi tobzódása színhelyéről,
akkor tán lesz, mulass. A tizedünkből eddig Czakóval, a nagy Madzsarral és Huberttal találkoztam. Vojnovics Gézáról mit sem tudok (persze kivéve, hogy derék,
szeretetre méltó gyerek) Bizonyára szorgalmasak voltatok mindnyájan, csak én
»pusztulok, veszek, mint oldott kéve hullok szét.«… Képzelem, sőt hallottam is,
hogy milyen szellemes levelezés folyt a többi 9 között. Nekem kevesen írtak közülök, amit sajnálok, de viszont örülök neki, hogy így legalább tőlem nem kaptak
üres leveleket… Apropos, Jankóval is találkoztam tegnap éjjel, bár rövid időre.”14
Később, a „pénteki társaság” korszakában előszeretettel illeték magukat „astyánok” elnevezéssel.15 Ám egy ilyen informális társaság is számon tartja saját „őstörténetét”, amelyben a jászói kirándulás meghatározó szerepet játszott.
13

14

15

Voinovich Géza – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/60. n. d. [Mezőtúr, 1897 eleje].
Dittrich Vilmos – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4523/492 Bp. 1898.
8/26. Hubert Emil (*1877) Fejérpataky tanítványa, 1908-as nyugdíjazásáig múzeumi könyvtárőr. Gulyás 1993: XIV. 680–682.
Az astyánoknak (Heine után) Jankó deák, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/28. 1903. febr. 6.
Az astyán szó etimológiáját a Szinnyei-visszaemlékezésben említett Marikovszky György
(1876–1946) orvos világítja meg, aki Nagytoronyay György néven számos irodalmi publicisztikát közölt a húszas-harmincas években. Eszerint a „minden hónap első péntekjén” tartott közös vacsorákat egy olyan kocsma külön szobájában fogyasztották el, „melynek fala
egy hadastyán-egyesület valószínűtlen és hihetetlen nevű jeleseinek arcképeivel volt ékes.”
Nagytoronyay 1929: VI. Innen már csak egy lépés kellett a filosz társaságnak, hogy a Samarjay Károly által 1843-ban amúgy is téves képzéssel az aggastyánból újított hadastyán szóból
önállósítsák a – nem létező – ’astyán’ tagot, minthogy a hadfi mivoltra illetéktelennek érezték magukat. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára II. 1970: 14.
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(Őstörténet: Jászó)
A jászóvári kirándulást már előzetesen nagy várakozás övezte, különösen azok
sóvárogtak, akik nem lehettek ott. Ilyenkor a látszólag komolytalan megjegyzések mögül a legkomolyabb szakmai problémák is előbukkantak. Eklatáns példa a
Nagyidai cigányokról készülő disszertáció szerzője, becenevén Detre: „Különben
óhajtom, hogy
1. Domanovszky Sándor számos mondával megrakodva térjen haza és olyan
adatokkal, hogy számos tökfejű tudóst fölülmúljon.
2. Madzsar szűz szerelemmel égjen a szép Jászó lyánykái mosolygásáért
3. Suhajda mutassa meg a Jászói papoknak, hogy nagyobb az ő torka, mint
amennyi jászói szőlőlével betölteni lehetne; Különben pedig »tartózkodjék
bortól, szerelemtől« (Kivált az utóbbitól)
4. Vértesy Jankót ezektől nem féltvén, mert nevében hordja a vértet (bár másrészt a keresztneve Jankó), kívánom, szedje rigmusokba mind ami szép, s
használja mindazt, ami jó (pl. savanyúvíz, forrásvíz, leány, könyvtár stb.
stb.) …
Hát Ti hogy vagytok? Van-e sok érdekes könyv? Látni-e még a Nagyidai vár romjait? Kérlek Téged, barátom, valamint a többi jászói könyvbúvókat is, legyetek tekintettel készülő félben levő dolgozatomra! Ha olyan munkát találtok, mely a XVI.
sz. 50-es éveire is vonatk[ozik], kérlek legalább a címét írjátok fel nekem. Ki volt
Csóri Ferkó? 1556-ban vagy 1557-ben volt-e az ostrom N[agy]Idán? Tud-e a nép
valamit Adonyi Mózesről? Hogy él a monda ma? Kinek a birtokában van N. Ida?
Van-e ott levéltár? stb. stb.”16
A résztvevők azonban más eseményeket tartottak emlékezetesnek: „Az utolsó
hét kitűnően telt Jászón. Öt napig állandóan be voltam csípve… Vasárnap – tegnap egy hete – átadtuk a prépostnak ünnepélyesen a könyvtárt. Aznap a prépostnál ebédeltünk. Unalmas volt, de kárpótolt a sok tokaji. Volt még majális is a rudnoki fürdőben. Csak Elemér, Winaperger meg én voltunk kinnt, de igazán ilyen
jól egyikben sem mulattunk. Hajnali 4 órakor jöttünk haza egy kocsin a kocsissal
együtt 10-en. A többit fantáziádra bízom. Volt még lumpolás is, irtózatos, reggeli
3 óráig, utolsó este. Zeneszóval jártuk be a várost és 6 poharat vertünk falhoz. Egy
napot Kassán töltöttünk. A dómban találkoztunk Marcalival [sic!] kérdezett téged
is. Imre pár nappal előbb ment el, mindössze az esernyőjét és 3 kabátját feledte
Jászón. Érdekelni fog a fizetés is: Suhajda és Sindelár: 70 frt; Cakó 65; Madzsar 60;
16

Dittrich Vilmos – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4523/491. Bp. 1897.
jún. 21.
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én 57; Winaperger: 52. Sindelar dolgozott legkevesebbet és legtöbbet kapott. No
de hagyjuk! Cakó Elemér üdvözöl s holnapután hazautazik. Ő járt legjobban, mert
őt hihetőleg beviszi Kudora az egyetemi könyvtárba. Örülök rajta. Elemér most
különben igen bús és sajnálja Jászót.”17
A távollevőkhöz azonban más hírek is eljutottak a jászói életről: „ŐsBudában találkoztam Barossal, a ki Jászóról borzasztó dolgokat beszélt. Suhajdáról és
Madzsarról.”18 Ez persze nem korlátozta Voinovichot abban, hogy a következő
nyáron is hiányolja a többieket: „Mi tudsz Imréről, Jankóról? Hol van Elemér?
Meller?”19
(Születésnap, névnap)
„Lakótársam van: Szöllősi Sándor debreceni barátom. Két évet fog hallgatni, mint
gyógyszerész. Jó fiú, de szeret kirúgni: Kénytelen voltam atyai dorgálásban részesíteni, mert egy hét alatt három teljes éjjel (lumpolt? Nem!) aludt itthon. Pedig
most nem sok jogom van hozzá. Magam is rendetlen életet élek. Jún. 30-án volt a
19. szülinapom, ½ 2-ig mulattunk a »Hunniában« Kijőve elvonultunk az Egyetem
utca 1. sz. alá és eldaloltuk ott, hogy »Megéred még az az időt!«”20
„No a mi a mulatságot illeti, abban volt részem. Megjött az egész debreceni
compánia. Minden nap kapuzárás után mentünk haza. Hogyne! kiállítás, Ős-Buda! Konstantinápoly, színház, lumpolás. A névnapom (júl. 13) remekül sikerült.
Gusztiéknál tartottuk, mert ott senki sem volt odahaza. Volt bor is, pezsgő is –
quantum satis. Én meg Guszti vártuk este terített asztalnál az érkezőket. Jöttek is:
Kornél, Szöllősi Sándor (lakótársam), Jókay Elemér, Varga Lajos, Kovács Petur,
Csighy Bandi (a compánia), Bartha Nándor és Pista (Szolnokról), legvégül Jókay
Lajos. Nem azzal köszönt, hogy »Jó estét!« vagy »Szervusztok!« – hanem azzal »Jaj
de sok ember van itt!« Volt is ivás! Kiki azt csinálta, a mit tud: Guszti zongorázott,
Petur énekelt magyar nótákat én elszavaltam egy hazafias versemet, Jókay Lajos
17
18

19

20

Vértesy Jenő – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/16. Bp. 97. aug. 16.
Voinovich Géza – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/59 é. n. [1897]
Baros Gyula (1876–1936) tanár, irodalomtörténész. Ős Budavára: a későbbi Vidámpark helyén 1896-ban felépült mulató negyed. Lásd Perczel 2016.
Voinovich Géza – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/56 98. júl. 21.
Meller Simon (1875–1949) művészettörténész.
Vértesy Jenő – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/14 B. Pest. 1896.
júl. 8. A marosvásárhelyi izraelita születésű Szöllősi Sándor (*1877) debreceni, majd pesti
gyógyszerészt Magos Gergő segítségével sikerült azonosítanom. Ezúton is köszönöm neki.
Szöllősi távozása a közös lakból 1897-ben Jankót ismét versre ihlette. MTA KIK Kézirattár,
Ms 4528/34.
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pedig agyonnevettette az egész társaságot. Különben csak egy üveget és négy poharat vertünk a falhoz. Senki sem szopta le magát, csak Guszti, ki aztán másnap
is rosszul volt tőle.”21
(Színházlátogatás)
Egy Igló-Füreden vidáman eltöltött nyár után írta Áts Gusztáv, Vértesy Jenő bátyjának, a szintén mérnök Kornélnak (1875–1929) a barátja: „A múltkor voltam
Vértesy Jenővel Perényi Jenőnél, odajöttek még Nándor meg Jóska. Elmentünk
színházba. Aisopost adták Rákosi J.től, nagyon jól mulattunk rajta, csak ne kukorékoltak volna annyit körülöttünk – lévén III. emeleten jobb hely híjában.”22
(Házavató)
A levelezés részeként ránk maradt néhány meghívó is:
„Czakó Elemér úr szívesen látja folyó hó 14-én házszenteléssel és tombolával egybekötött jourjára. Program: I. Nagyhatású fogadó beszéd. II–VI. Különféle kedves meglepetések a házigazda számára a vendégek részéről. VII. Evés-ivás.
VIII. Kellemesen eltöltött est emlékével való eltávozás.
Menu
Hors d’oeuvre: Chulte tenque
Hidegue failvagotte avec schavanion ouborque
Entremets: Croumplie feuve-chulve
Dessert: Tenque mague
Vin-queau
R. s. v. p.
József utca 35. fld. 10.”23

21

22
23

Vértesy Jenő – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/15 B. Pest. 1896.
júl. 31. Csighy Andor, Jókay Elemér és Kovács Péter 1893-ban a debreceni református főgimnázium tanulói voltak. Ld. Értesítő 1893. Csighy Andor, később Hosszúpályi lelkésze, strassburgi diákoskodásáról Ady Endre is megemlékezett a Nagyváradi Naplóban (1902. január
11.) Ady II. 2000. http://mek.oszk.hu/05500/05551/html/adypr0164.html – a Utolsó letöltés:
2017. április 29.
Áts Gusztáv (*1876) mérnök Czakó Elemérnek, MNL OL P 2023 4. cs. (Mf 49624).
Czakó Elemér – Domanovszkyhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4523/410 [98. febr. 11.]
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(Színielőadás) immár az „astyánok” korából:
Rintel Színház: „Jankó alkonya” 1903. november 6. Meghívó.
A szereposztás: Jankó, múzeumi hivatalnok és alanyi költő; Ferkó, astyánelnök;
József mester, a kis csaló; Csányi a vén kőműves; Helbing, a vén művész; Rintel,
vályogvető; Karossa, hadak nagya és bírája; Detre hangja.24

Megszólítás és aláírás a levelezésben
A levelezés alaki kellékei közül a megszólítás és az aláírást közvetlenül megelőző
befejezés fejezi ki leginkább azt a személyes viszonyt, amely a levélírót és a címzettet összefűzi.
Szeretett lionunk! […] Vagyok, aki voltam, leszek, aki vagyok
hű pajtásod Elemér
Kedves komám Sándor! […] Elemér
Kedves Tökfilkó! […] üdv Elemér
Kedves Sanyikám! […] puszillak szerető sógorod Elemér.”25
Kedves Sándor! […] barátilag üdvözöl Dittrich Vilmos (Detre)
Kedves Sanyi barátom! […] fogadd baráti kézszorításomat Detre26
Édes Sándor barátom! […] Ölel és csókol Grünn Albert27

24

25

26

27

[Szinnyei Ferenc kézírásával] MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/29. Meghívó, 1903. november 6.
A szereposztásban Jankót és Ferkót már aligha kell bemutatnunk. József mester, a kis csaló
= legifj. Szinnyei József (1881–1951) orvos, azért csúfolták kis csalónak, mert fiatal korában
azt mondta, hogy van már egy paciense; Csányi a vén kőműves = Csányi Károly (1873–1955)
építész; Helbing, a vén művész = Helbing Ferenc (1870–1958) litográfus; Rintel, vályogvető
Maróti/Rintel Géza, szobrász; Karossa, hadak nagya és bírája = Karsa Ferenc (1827–1915)
48-as hadnagy, árvaszéki elnök, vagy Karossa Karsa Bulcsu (1852–1911) törvényszéki bíró,
Detre hangja = Dittrich Vilmos.
Czakó Elemér (1876–1945), MTA KIK Kézirattár, Ms 4523/409 Jászó, 97. aug; Ms 4523/411
98. VIII. 17; Ms 4523/414 98. aug. 29. A „Tökfilkó” megszólítás reagálás Domanovszky Sándor azon (kártya)lapjára, amelyet egy tök felsőre írt. Domanovszky Sándor – Czakó Elemérhez, MNL OL P 2023 4. cs. (Mf 49624); MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/415. 99. VIII. 8.
Dittrich Vilmos (1876–1939) – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4523/491
Bp. 1897. jún. 21; Ms 4523 /492 Bp. 1898. 8/26
Gárdonyi/Grünn Albert (1874–1946) – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms
4524/185. [1898] nov. 20.
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Kedvetlen ΣΑΝΔΟΡ [Sándor]! […] a vérző szívű koma Imre
Kedves Sándor! […] üdvözöl szerető barátod Imre
Kedves Sándor! […] Csókol szerető barátod Imre
Kedves Sándor! […] ölel a viszontlátásig Imre czimborád28
Kedves Sanyikám! […] Az ígért pofográfiát epedve várom. Csókol Dr ferkó
Kedves fiam, Sanyi! […] ölel öreg ferkód29
Kedves Sándor barátom! […] Igaz barátod: V. Jenő
Kedves Sándor! […] Ölel Jankó 30
Kedves barátaim! […] nagyon szerető igaz barátsággal Géza
Kedves Sándorom! […] viszontlátásodra vágyó igaz barátod Géza
Kedves Sándor fiam! […] édes anyád kezeit csókolja s téged ölel és nagyon
szeret [aláírás nincs, csak utóirat:] Ostoba dögök, mért nem írtad meg a czímedet! Hé!
Kedves fiam Sándor! […] Téged ezerszer ölel igaz barátod Géza majom 31
A tréfás megszólítások mögé pillantva, amelyekben nemcsak a fáradt gőzt
leeresztő bölcsészek jeleskedtek, a mai olvasó számára különösen meglepőnek
tűnnek a 20. századra kiforrott maszkulin norma szempontjából érzelgősnek
számító, túlzottan kitárulkozó kifejezések. Ha bulváros irodalmár mintákat követve nem ülünk fel a mindenütt homoszexualitást gyanító értelmezés kísértésének, el kell fogadnunk, hogy ebben az intim baráti körben nem tartalmaztak
feminin különösséget a szerzetességből éppen kivetkőző Grünn Albert „ölel és
csókol” búcsúszavai, vagy a méltatlanul ritkán emlegetett mély történetelméleti
érdeklődésű és műveltségű Madzsar Imre „csókol szerető barátod” vallomása.
Annál kevésbé, mert a válaszok nem ismételték mechanikusan ugyanezt a
28

29

30

31

Madzsar Imre (1878–1946) – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4526/148
NKároly, 98. jan. 3; Ms 4526/149 Bécs, 98. jun. 14; Ms 4526/150 Felsőbánya, 98. aug. 18; Ms
4526/151 NKároly 99. VII. 22.
Szinnyei Ferenc (1875-1947), MTA KIK Kézirattár, Ms 4527/387; Ms 4527/390 Keszthely,
1898. júl. 24;
Vértesy Jenő (1877-1916) – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/15 B.
Pest. 1896. júl. 31; Ms 4528/16 Bp. 97. aug. 16.
Voinovich Géza (1877–1952) – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/53
Mezőtúr, 96. ápr. 9; Ms 4528/55 Bp. 96. aug. 31; Ms 4528/56 98. júl. 21; Ms 4528/59 n. d.
[1897].
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retorikát, s a többiek sem merészkedtek feltétlenül egymáshoz ennyire közel.
Inkább arról van szó, hogy ezeken a szoros baráti körökön belül mindenkinek
szabadságában állt azt a megszólítást és búcsúzást választani, amelyhez épp kedve,
hangulata volt.

„Stancák” és epigrammák
A levelezés visszatérő elemei voltak a versstrófák, poémák. Nemcsak az „alanyi
költő” Vértesy Jenő verselt, hanem a többiek, Madzsar és Szinnyei is.32 Mint ahogy
egyikük tréfás irodalomtörténeti fejtegetése megállapította: „Régi szövegek gyakran fordulnak meg kezemben s egy ilyen alkalommal múlt századbeli magyar énekeskönyvekben egy eddig teljesen ismeretlen magyar versformát találtam, melyet
szerzője Ferkó-stanzának nevezett el. Magával a szerzővel fölösleges bővebben
foglalkoznunk, mivel, úgy látszik, egyébb nevezetes dolgot nem is vitt végbe,
minthogy a magyar Múzsát egy új versformával gazdagította.”
„Magyar géniusznak szülötte e strófa
Honi hangzatokbúl vagyon összeróva,
Külseje formája csinos és arányos,
És fortélya is van, t. i. hogy az utolsó sor sohasem rímel az előbbivel és mindig
hosszabb a többinél.”33
Egy Domanovszky névnapjára írott időmértékes Szinnyei epigramma:
„Sanyika emlékkönyvébe
Kánkán-táncos s hozzá dubnici krónika-szerző
És már szénior is, ámbár még junior ő csak,
Triplis úr. s ugyanakkor bájos Trilly kisasszony
Ily sokoldalúság csak Sanyiban vagyon ám!”34
32

33

34

Ahogy Szinnyei Ferenc már idézett visszaemlékezésében megjegyezte: „Komoly verset sohasem írtam, de tréfásat igen sokat, még az utóbbi években is…” MTA KIK Régi AL K 1232: 61.
11.
Madzsar Imre tréfás prózája és strófái családjáról és baráti köréről. MTA KIK Kézirattár, Ms
10 802/48. A Madzsar hagyatékban található „stancák” között a kézírás alapján előfordulhatnak Szinnyei Ferenc versek is.
MTA KIK Kézirattár, Ms 4527/386 (hátoldalán: Szinnyei Ferkótól 1897 <javítva: 1898> március. 18. A [Sándor napi] meglepetéséhez csatolt epigramma). A kánkánra utalást Maróti
visszaemlékezése magyarázza meg, újabb oldaláról mutatva be (akár hisszük, akár nem) az
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Állás
Végső soron hivatali állásba kerüléssel be- és kikerülni is lehetett a kompániából
(utóbbira különösen akkor került sor, ha az illetőnek másutt kellett letelepednie).
Jellemző példa az álláskereső szolidaritásra, amikor Gárdonyi (1903-ig Grünn)
Albert rendből való kilépését és Jászóról való eljövetelét segítik. A társaságból többen is közreműködnek a kolostorból való menekülésben. Domanovszky magántanítói állást szerez neki egyik nagynénjénél, Vértesy pedig saját állását játssza át
neki, amikor más, jobb helyre kerül.
A nagykorúságát váró Gárdonyi szülei rosszallása ellenére szakít a szerzetes-tanári élettel. Nincs könnyű helyzetben. Jóformán alig ismeri még Domanovszkyt,
mégis nagy reménykedéssel fordul hozzá: „Más qualificatióm a theológiai doctorátuson kívül nincs. Csaknem három évi tanárkodásom sem válik előnyömre. Egy
évig könyvtáros és levéltáros is voltam, s ebben van minden reményem. A levéltárkezelést nagyon megkedveltem, s ezért végeztem el a jogi stúdiumokat is egy éven
keresztül. Az volna tehát a legelőnyösebb rám nézve, ha valamelyik levéltárnál
kaphatnék alkalmazást. Ha lehetséges volna, január elsejétől kezdve szeretnék állandóan Pesten lenni, ott aztán a jogi stúdiumaimat is folytatnám.”35
Domanovszky gyorsan válaszol: „Ma kaptam soraidat és mindjárt sietek válaszolni rá. Tudok januártól egy nevelői állást, az igaz, hogy nagyon szerény, de más
híján tán azt is elfogadod. Lakás, ellátás és 30 frt havonkint.”36 A következő levélből kiderül, hogy – némileg felfelé srófolva a bért – már el is foglalta számára az
állást. „Feltételek: 35 frt fizetés és teljes ellátás, hanem a mosásról magadnak kell
gondoskodnod. Elfoglaltság d. u. vigyázol hogy megtanulják a leczkéjüket, megmagyarázod egy kicsit és németre tanítod őket. Van ugyanis 5 fiú egy VII. VI. III.
II. gymnazista és egy IV. elemi osztályos. A fősúlyt arra fektetik, hogy szeretettel
bánjál velük. Különben egy unokanénémnél van az állás.”37
Egy fél évvel később továbblépését már Vértesy Jenővel közösen egyengetik:
„Talán tudod, kedves komám, hogy én lépéseket tettem, hogy a műemlékek orsz.
bizottságánál a titkári állást elnyerjem. Ha pedig nem nyerem el, ősszel – okt. 1-jén

35

36

37

ifjú Domanovszkyt: „az antik fandangót Domanovszky Sándor volt szerződtetve női ruhában ellejteni”. Maróti 2002: 23.
Gárdonyi/Grünn Albert – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4524/185.
[1898] nov 20.
Domanovszky Sándor – Grünn Albert, Bp. 1898. XII. 6. BFL XIV.189. 3. sor. 14. t. Ezúton
köszönöm Horváth J. András segítségét az anyag megismerésében.
Domanovszky Sándor – Grünn Albert, Bp. 1898. XII. 14. Uo. A nagynéni címe: özv. Jurenák
Józsefné, VII. Síp u. 22. II. em. 13.
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– berukkolok, szóval, mint már mondottam, múzeumi állásom megüresedik. Ez
iránt beszéltem Fejérpatakyval és Schönherrel. Mindketten oda nyilatkoztak,
hogy jó volna elnyernem azt a titkári állást. De persze az bizonytalan s a jelenben
csak arról van szó, hogy állásom üres lesz. Minden eshetőségre számítva kértem
Fejérpatakyt, hogy önkéntességem ideje alatt is – ha úgy fordulna a dolog – tartsa
fenn állásomat. Ő megígérte, hogy csak azon egy esztendőre tölti be.
Aztán rólad volt szó. El vagy fogadva utódomul. az cseppet se zavarjon, hogy
egyelőre csak egy évre szerződtetnek. Mert ha én elnyerem a titkárságot, állandóan bennt [sic!] vagy. Ha az önkéntesi év múlva engem a múzeumhoz tisztviselővé
neveznek ki, akkor is csak üres hely lesz a gyakornokság. Ha pedig én esetleg az
egyetemi könyvtárhoz pályáznék, úgy is üres marad az állásom.
Ez épen ínyedre való állás lenne. Mint tudod 1 frt 50 kr a napidijj [sic!] és
csak délelőtti elfoglaltság. Ha addig is alkalmad lenne paleográphiai ismereteid
fölfrissítésére, igen jó lenne. Tehát föltétlenül fogadd el. Egyelőre egy évre szólítnak fel. Majd rajta lehetsz, hogy megkedveltesd magadat, különben is meg vagyok
győződve, hogy ezentúl más ajánlásra nem szorulsz, de ajánlod magad magadat.”38
Az is elég jellemző eset volt, amikor Domanovszky keresett levéltárosi állást, és
Czakó nézett utána – bár nem nagyon tudta biztatni – a dolognak.39

Nők és házasság
A nőkkel kapcsolatos élménybeszámoló sohasem maradhatott ki a levelezésből. 1896-ban Vértesy Jenő repertoárjában még Margit és Gizike volt terítéken:
„- Margit?! Reminiscentiák kísértenek, a múlt évből… Tudja a jó ég mi lesz vele.
Különben előérzetem van, hogy őszig fordul egyet ez a világ, de hogy merre s
mikor … azt nem tudom.” A helyzet elég sivár: „Lányok – fájdalom – nincsenek.
Gizikét rég nem láttam. Kaptam egy rózsát tőle (a mit persze nem őriztem meg)
s ha egyszer egyedül leszünk, meg is csókolom. Hogy mennyire lehet vele menni
38

39

Vértesy Jenő – Domanovszky Sándorhoz, Grünn Alberthez, MTA KIK Kézirattár, Ms
4528/22 Bp. 99. aug 3.
„Voltam a városi levéltárban, Toldy nincs itt, az allevéltárossal beszéltem. Aszonta, hogy az
állás csak adminisztratív természetű (900 frt és 350 lakbér), de szeptemberre vagy októberre
egy fogalmazói állás is lesz kreálva, amelyet biztosan meg lehet kapni. Egy nagy baj van,
hogy ezt a 3 állást alighanem előléptetés útján fogják betölteni, mert erre nem kell qualifikatio elég 4 gimn. oszt. is. valami 20 irodatiszt feni a fogát rá. Nagy protekcióval azonban
mindent lehet. Próbáljátok meg.” Czakó Elemér – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4523/415. 99. VIII. 8.
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– nem tudom. De azt hiszem, felhagyok vele. Sokba is jönne. Pedig gyönyörű arc
és remek termet.”40
A levelezés révén Domanovszky Sándort is új oldaláról ismerhetjük meg:
„Sós könnyeket sírnak a jászóvári lányok utánnad, különösen az aranyicskai szép
hölgy, aki előtt kis Lajos barátunk irgalmatlanul leleplezett téged, megmutatván
neki becsudálkozott állapotodban tett vallomásaidnak jegyzőkönyvét. E könyv
könnyeket szerzett. NB. A patikus kiesett a gráciából, kosarat kapott mert a lány
apja nem volt hajlandó azonnal kifizetni a 15 ezer pengő hozományt. Így hát szabad a pálya előtted! vetélytárs nélkül állsz, ami különben egész mellékes, 10 más
legény fölött is bizton te diadalmaskodtál volna – hiszem –, azért vagy te épp a mi
szeretett lionunk.”41
A jászói kalandot Jankó stancái is megörökítették, ráadásul nevesítve (persze
másként):
„Jászóról regélnek: nem is ujság em’ma
Hogy élt ott egy kis lány kinek neve Emma,
Kit úgy megszédítettél, kit úgy megbűvöltél,
Hogy szegény bánatában azóta férjhez
is ment.”42
A jászói látogatás évében azonban Domanovszky Sándornak más hölgyön járt
az esze, legalábbis erről számolt be a Jászón nem lévő Voinovich Gézának, aki
nagyfiúsan leckéztette barátját bátortalansága miatt: „Most tulajdonképen azért
írok, hogy mielőtt elmennek, általad tiszteletemet küldhessem Ő Neki, bár ismeretlenül, te a te ismerős s remélem szívesen hallgatott hangjaid által. Téged pedig roppant le kell szidnom. Majd megölelted! Majd!!!! Te taplószívű majom te!
Majd!!!! Ezt a majdot sem Ő, sem én meg nem bocsájtjuk neked soha. Bátorság!
fiatal ember, bátorság! mondja az öreg Pendemus [?], és én jó szívvel idézem őt.”
Majd a búcsúzáskor is visszatér a témára: „Neki pedig őszinte és szeretetteli tiszteletemmel igaz baráti üdvözletemet mert remélem, jó barátok leszünk, s sajnálom,
hogy eddig még nem lehetek az.”43 Hogy ki a nagybetűs Ő 1897-ben, azt nem
tudhatjuk. Csak létezését érezzük mindenütt. S hogy Voinovich szeretné barátságát kiterjesztve átmenteni a jövőre. A végkifejlet azonban ismert. A levelezésből
40

41
42
43

Vértesy Jenő – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/15 B. Pest. 1896.
júl. 31.
Czakó Elemér – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4523/409 Jászó, 97. aug.
Vértesy Jenő, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/30. n. d.
Voinovich Géza – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/59 n. d. [1897].
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először az is inkább a fonákjáról. A lányokhoz való felsőbbrendű viszony erősítést
adhat a sorsközösségben: „Te a Bertus is annyira kedveli az íráshibákat, mint Ilonka? Röktönt ír és levéllhordót? Hogy segítsünk ezen!? Jankó is ilyes leveleket kap.
Bajtársak vagyunk mind a hárman.”44
Ugyanebben a levélben Jankó is állást foglal: „Kösz az arcképedet, kitűnően
vagy rajta találva. Bizonyosan menesztettél egyet Keszthelyre is. Fogadd pár szóban üdvözletemet, hogy már levelezésben is állsz Vele, a mi bizonnyal igen jó,
mint magam is tudom. Az egész modori zöldellő tájék se bírja Őt feledtetni. Csak
arra intelek, hogy az ex-Ő ne legyen veszedelmes rád nézve, csapodár hajlamaid
neked Jászón is voltak, különben nem leszel már minden lében kanál, majd kikaparja Ő a szemeidet, ha másra megpróbálnád vetni. (Nekem is most mindig Berta
jár az eszemben.)”45
Csak idő kérdése, hogy Czakónál is feltűnjék egy másik hangütés: „Kedves Sanyikám! Itt ülök a verandán, ama bizonyos verandán; jobbomon Bertus a szívem
felől meg az én Muczim levelet ír Elvirának, holnap a szülnapjára… Bertuska azt
mondja, hogy haraxik [sic!], mert nem írsz. Az öregek is üdvözölnek, Bertus is én
meg puszillak szerető sógorod Elemér.”46
Az érzelmi szálak beágyazottságát és belső történetét Domanovszky 1900 februárjában Bertához írt leveléből rekonstruálhatjuk. Itt is előkerül a „sentimentalismus”-hoz való viszony: „Tudja, hogy nem szeretem a sentimentalismust és
visszaijedek mindentől a mi az affektáltságnak még a gyanúját is felköltheti. Nem
tudok a világ színe előtt boldog v. szomorú v. csalódott v. bármily nem közönséges érzelmeket mutatni, sőt gondolataimat sem szeretem beszéd közben feltálalni.
Érzelem és gondolat mindkettő csak igen szűk bizalmas körben szokott nálam
megnyilatkozni. De vannak érzelmeim és vannak gondolataim és azokat magamba visszafojtani kín. Ily körülmények között mostani magányomban boldogságot
remélni sem lehet. A bizalmas rokoni körben eltöltött pár jó óra, utána a rideg
legénylakás őrjítő magánya és egy nagy embernek nagyszerű gondolatai felizgatták az én érzelem és gondolatvilágomat is. Számtalan kérdés merült fel előttem,
melyekre a jövő fogja megadni a feleletet. Eszembe jutottak szép, nagyratörő ter44

45

46

Vértesy Jenő levelének utolsó oldalára Czakó Elemér – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK
Kézirattár, Ms 4528/18. Szolnok, Cakó-kert, 98. VII. 9. Czakó és Domanovszky végül sógorok lettek. Czakó Kastenhoffer Ilonát (1880–1974), Domanovszky 1900-ban Kastenhoffer
Bertát (1878–1924), vette feleségül. Czakó Vértesynél bizonyos Arankára céloz, de ebből a
kapcsolatból nem lett házasság.
Vértesy Jenő – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/18 Szolnok, Cakó-kert (Vasút mellett) 98. VII. 9.
Czakó Elemér – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/415. 99. VIII. 8.
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veim és ezekkel élénk ellentétben állott a jelen rideg valósága. És végig gondolva
mindazon, hogy mit akarok elérni és mi után óhajtozom, elhatároztam azt, hogy
röviden mindezt megírom Magácskának és megkérdezem hogy lesz majd mindebben segítségemre? Emlékszik-e még az Erzsébet királyné felett tartott beszédemre? Abba belefoglaltam saját felfogásomat úgy az emberi élet czéljáról, mint a
nő hivatásáról.”47
Aztán egy élettörténeti (érzelemtörténeti) visszatekintés következik: „Édesapám halála hirtelen megváltoztatott, komoly lettem és én nekem kellett ügyeinknek utánajárni. Ez kifejlesztette bennem az akaratot. Marczalitól megtanultam
dolgozni és ekkor már tisztultabb világnézettel hozzáláttam mulasztásaim pótlásához. Jól bírtam a munkát, de már előbb is láttam, hogy az magában nem elégít
ki. Kerestem a boldogságot, azt a nőt a ki szívemet egészen be tudja tölteni szeretetével és így gyengédebb lelkületével irányt tudjon adni az én érzelmeimnek is. A
mi ezután következett azt tudja. Szerettem és azt hittem, hogy megtaláltam, a mit
keresek, de csalódtam. És ekkor megismerkedtem Magácskával. És ujra szerettem,
bár szintén nem volt az a mit kerestem, de az alatt az idő alatt – most már két és fél
éve – melyet úgy szólva egymás mellett éltünk át s melynek oly sok emlékére gondolok vissza, azzá lett.”48 Az állásszerzésben és a magánéletben elszenvedett kudarcok után került Pozsonyba Domanovszky, ahol végképp nem érezte jól magát,
és dacosan újrafogalmazta terveit (a társadalomtörténet projektjét): „egy kedves
kis feleség oldalán boldogan élni és mellette olyan irányban munkálkodni, hogy
munkásságom mennél több emberre gyakoroljon hatást és mennél tágabb körökben éreztesse eredményeit. Meg akartam írni a világtörténelmet társadalomtörténeti alapon, kutatni az egyes intézmények hibáit, hiányait, jó oldalait és végül tisztán saját belátásom szerint megalkotott társadalmi és államrendszer kifejtésével
végezni, ez által mintegy kijelölni a jövő politika utait.”49 Magánéleti boldogságra
vágyva és közéleti ambíciókkal telve egyenesen következett mindebből a leányké47

48

49

Domanovszky Sándor – Kastenhoffer Bertához, MTA KIK Kézirattár, Ms 2446/1. Pozsony,
1900. II. 4. A hivatkozott beszéd témája kétségtelenül felkelthette az iskolai hallgatóság figyelmét: „Nemcsak a mai világ, hanem a történelem is igazságtalan az egyesek, de különösen a nők iránt.” A folytatás azonban a nő hivatásáról aligha elégítené ki a feminista történetírás modernitásigényét: „a nő hivatása a történelemben nem is az, hogy a politikába
avatkozzék, hanem hogy gyengédebb lelkével eltüntesse a társadalom és az élet nagy ellentmondásait, ellentéteit.” Domanovszky 1900: 23–26. Az idézetek: 23–24.
Domanovszky Sándor – Kastenhoffer Bertához, MTA KIK Kézirattár, Ms 2446/1. Pozsony,
1900. II. 4.
Domanovszky Sándor – Kastenhoffer Bertához, MTA KIK Kézirattár, Ms 2446/1. Pozsony,
1900. II. 4.
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rés: „Akarok tehát megint boldog is lenni és hírt is szerezni. Ez a kettő nálam már
egészen egybeforrt. Akarok dolgozni és azután Bertusom ölébe hajtani fejemet kipihenni, vele vigadni, mulatni, szép költeményeket olvasni, utazni, csókolódzni és
azután ujra dolgozni. Nagy városba akarok kerülni és ott az emberek közt vezető
szerepet vinni, majd egy-egy munka befejezése után visszahúzódni Bertussal egy
magányos helyre… Igaz-e? Így-lesz? Jó lesz?”50
Fokozatosan mindenki sorra került. Először a mérnök Áts Guszti tartott legénybúcsút, legalábbis ezt harangozza be Jankó.51 Aztán jöttek a többiek: Czakó,
Domanovszky. 1904-ben Jankó következett: „Nagyon köszönöm a jókívánatokat. Ideje volt, hogy már én is partra kerüljek, mert igen kegyetlenül megtéptek
a tzudar hullámok. De most nagyon jól érzem magamat.”52 Szinnyei Ferencnek
1906-ban kötötték be a fejét.53 Aligha lehet véletlen, hogy az Astyánokhoz intézett
poémában, ahol az egész társaság álombeli mulatozását énekelte meg Jankó, hajnalban „Vén Ferkó ordít mint valami vad Pán: »Haza nem mehetnek a házasok«”.54
A társaságból utoljára Madzsar Imre adta be a derekát: csak 1926-ban vette feleségül Egyházy Margitot.

Más társaságok
A Domanovszky-féle pénteki kompániától távol esett és csak Madzsarék révén
kapcsolható ide Gratz Gusztávék köre. Itt „szellemi piknik”-nek nevezték a házi
zsúrokat.55 Gratz magyarul publikált visszaemlékezése nem igazán beszél a társasági életről, de a német nyelvű változat átpolitizált formában emlegeti azt a két
asztaltársaságot, amelyhez a századfordulón tartozott.56 Levelezéséből kiderül,
50

51

52
53

54
55
56

Domanovszky Sándor – Kastenhoffer Bertához, MTA KIK Kézirattár, Ms 2446/1. Pozsony,
1900. II. 4.
„Guszti az ősszel lakodalmat csap. Előzőleg persze legénybúcsút tart, melyre általam téged is
kéret.” Vértesy Jenő – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/20 Bp. 898.
aug. közepeVértesy Jenő – Domanovszky Sándorhoz, MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/26 Bp. 1904. VI. 13.
Nyilván ezzel is összefüggött, hogy Szinnyei Ferenc visszaemlékezésében megvallja, hogy
„1889-től kezdve apám példájára rendes naplót vezettem 1906-ig. Ezt azóta megsemmisítettem, csak néhány érdekesebb töredéket őriztem meg belőle.” MTA KIK Régi AL K 1232: 61.
8. Az előbbit a történész csak sajnálhatja, az utóbbi megtalálásában viszont még reménykedhetünk.
MTA KIK Kézirattár, Ms 4528/28. Az astyánoknak (Heine után) Jankó deák, 1903. febr. 6.
Gratz Gusztáv – Somló Bódoghoz, OSZK Kt Levelestár.
Gratz 2007: 46–47. Érinti Hegedüs Lóránt asztaltársaságát, de ennél sokkal többet tartal-
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hogy milyen típusú privát összejövetelek alapozták meg a nyilvános térben zajló
társasági életet. Az akkor Nagyváradon élő Somló Bódogot invitálta otthoni társaságába: „Húshagyókedden – február 16-án – tréfás estélyt rendezünk lakásomon.
Szellemi piknik lesz, mert vendégeimet saját szellemi termékeivel akarom mulattatni. Nagy variété előadást rendezünk, árnyképekkel, couplet-kkal, szavalatokkal,
sőt zene clownok, a gummiemberek, a törpék és a szakállas hölgyek sem fognak
hiányozni. Az előadások tárgyát kizárólag a jelenlevők <vagy egyéb ismerőseink
megéneklése> fogja képezni. A végén nagy dalnokverseny lesz. Minden vendég
felkéretik, hogy benne részt vegyen. Tárgy a jelenlevők (vagy egy részüknek)
megéneklése. A különböző díjakat Olga és Alice fogják kiosztani. Nagyon örvendenék, ha az estére feljöhetnél. Úgy hallom különben is szándékszol felrándulni –
tán a farsangi szünidő alkalmas lesz rá. Eddig meghívtam Józsiékat, Ruszteméket.
Károlyt, Oszit, Mellert, Maxit, Imrét, Jambrikovicsot, Illés Jóskát, Mikit [?], Waldhauser Pistát és van reményem rá, hogy Niamessnyék is feljönnek Temesvárról.
Ezzel a lista kb. le van zárva.”57
A sors különös szeszélyéből, de a szorgos kutatót üldöző nélkülözhetetlen szerencse jóvoltából – Madzsar Imre hagyatékában – ránk maradt a dalnokverseny
egyik költeménye:
„Ma nagy ünnep van Gratz Guszti lakában
Ím kigyúltak a fényes villanyok
És összegyűltek frakk, smoking s egyébben
Sok számos nevezetes alakok.
A hét éves Rusztem s Szladits a bájos

57

maz a német kiadás (és annak teljesebb változata az akadémiai kézirattárban). A társaság
eredete még a kolozsvári egyetemi időkre nyúlt vissza. Ide tartoztak Jászi Oszkár, akkor agrárminisztériumi fogalmazó, Vámbéry Rusztem, Berinkey Dénes, Kenéz Béla, Szabó Ervin,
a későbbi képviselő Niamessny Mihály, a szociálpolitikus Szántó Menyhért stb. Hetente egyszer a Rana Rossa nevű olasz vendéglőben jöttek össze Budán. Gratz Gusztáv: Aus meinem
Leben. MTA KIK Kézirattár, Ms 2630/14. 40. Hegedüs egy másik magát „Ép ész”-nek nevező asztaltársaságnak is szervezője volt, amely később összeolvadt az előzővel. Ide tartoztak:
Szladits Károly, későbbi egyetemi jogtudós, Illés Josef, szintén jogász egyetemi tanár, Egry
(akkor Engel) Aurel, Erdély Sándor, stb. Gratz Gusztáv: Aus meinem Leben. MTA KIK Kézirattár, Ms 2630/14. 42.
Gratz Gusztáv – Somló Bódoghoz, OSZK Kt Levelestár, Bp. jan 25. [ceruzával: 1904]. Jászi
Alice Madzsar József, Vámossy Olga pedig 1899 óta Vámbéry Rusztem felesége. A levél megszólítása és zárása összehasonlításként: „Édes Bódog! … Ölel Gusztid.”
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Jambrikovits s Tellér a vőlegény
S két ifjú nő, kin úgy csüng pillantásunk
Mint kis hering anyja kebelén.”58
A történetben azt a pillanatot érzékelhetjük, amikor az eredendően tisztán
maszkulin társasági élet – a házasságkötések után – a koedukálódás útjára lépett.
Madzsar József feleségét, Jászi Alice-t (1877–1935), Jászi Oszkár (Oszi) testvérét
nyilván nem lehetett kihagyni az összejövetelekből. Ezt Madzsar sem tűrte volna.
Pedig korábban itt is a férfizsúrok dívtak. A nőtagok bebocsátásával a kihívás –
korábbi formájában – aktualitását vesztette. Helyét átvehette a dalnokverseny –
női zsűrivel.
Ennek a másik – bár Madzsarék révén Domanovszkyék baráti társaságával
érintkezésben lévő – baráti körnek a tagjaként fogalmazta meg Szladits Károly, a
magánjog tudósa saját krédóját a barátságról Somló Bódoghoz címezve: „magános szívem épen ezért közelebb, szorosabban húzódik azokhoz, akikben társakat
talál: épen most érzem legélénkebben, mennyire rokon vagy velem, mennyi örömet, támogatást és vigasztalást merítettem barátságodból. Embernek lenni, jónak
és hasznosnak, más jó emberek társaságában, – ugy-e mégis ez volna a legegyszerűbb útja a boldogulásnak – sok elmés okoskodás helyett. S talán kart karba
öltve, jó barátok körében ez leginkább sikerül… Tudod Bódog, mi a barátság? Oly
viszony, amelyben az egyik türelemmel meghallgatja, ha a másik magáról beszél.
Az én levelem is úgy látszik, ennek, a barátságnak a jegyében kelt.” Majd rögtön
utóiratban hozzátette: „Az igazi barátság azt kívánná, hogy ezt a zavaros levelet el
se küldjem. Objectivitásoddal majd meg tudod határozni úgyis valódi értékét.”59
Aligha magyarázható mással, mint egyfajta politika- és eszmetörténeti farkasvaksággal, hogy Szladitsnak ezt a levelét a Somló Bódog személyes forrásait németül kiadó szerkesztők nem vették be válogatásukba.60 Jogfilozófiai szempontból
valószínűleg túlzottan „privátnak” érezték. Pedig külföldi magányában, az akkor
még nőtlen Szladits épp azért vetette papírra ezeket a sorokat, mert megérezte
az eszmei távolodás veszélyét barátjától. „A társadalom javítására kétféle eljárás
58

59

60

Madzsar Imre, MTA KIK Kézirattár, Ms 10 802/48 IV. A versből nem derül ki egyértelműen
a szerző neve, hogy „kis Madzsart”, azaz saját magát külön megénekli, az is zavaróan hat,
viszont mélyebb életrajzi jelentést tulajdoníthatunk annak, hogy ezúttal hölgyek is részt vettek a pikniken, s hogy a még hosszú ideig nőtlen Madzsar Imre sóvár tekintettel mereng a
társaság átalakulásán.
Szladits Károly – Somló Bódoghoz, OSZK Kt Levelestár, 1897–1911, 11. Pontresina, 1903. aug
25.
Verzweifelt Objektiv 2013. Távolról sem mellékesen nem közölték Gratz Gusztáv leveleit sem.
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szolgál, mely valószínűleg mind a kettő, egymást kiegészítve szükséges Az egyik
az alapintézmények megváltoztatására való törekvés, a radikalismus; a másik pedig a társadalomnak a fenálló [sic!] intézmények útján való tökéletesítése, amit
progressivismusnak neveznék. Már most, ha magánjoggal akarok foglalkozni s
foglalkozásomat mégis a társadalmi haladás szolgálatába állítani, úgy azt csak az
utóbbi irányban tehetem, mert hisz a mai radikalismus = socialismus, épen tagadása annak, amivel én foglalkozom. – Így hát, kedves Bódog, azt látom, – ha nem
üres fecsegés mindez – hogy munkánknak, törekvéseinknek, hogy úgy mondjam
»taktikájában« mindegyre el fogunk távolodni egymástól, már a mesterségünk
czéhbeli energiája folytán is; bár hiszem, munkánk végső értelme, mindig egy
magasabb egységben fog találkozni.”61 A magánélet sűrűn szőtt intim köreiben
történő érzelmi hullámzások nélkül a szélesebb társadalmi-politikai kontextusok
sem igazán érthetők. S ugyanez fordítva is igaz. Nem véletlen tehát, hogy az érzelemtörténet legnagyobb hatású mai apostolai legfőbb céljuknak azt tartják, hogy
integrálják az emóciókat a „rendes” történelembe.62 Hogy mi a „rendes”/„normális”/”hagyományos” [?] azt persze nem az érzelemtörténészek fogják eldönteni.

Epilógus
Több évtizednyi szünet után, 1936-ban a még élő hajdani tagok kísérletet tettek
a „pénteki társaság” újjáélesztésére. Még néhányszor újra összegyűltek, de egyre
ritkultak soraik. Mint Maróti Géza visszaemlékezése fogalmaz: „végre is csak 2-3an üldögéltük körül a fiatalságunkat”. Igaza lett a filológusok által a régi írásmód
szerint átszerkesztett 1936-os meghívó szövegének. „Merth nem o sokaig fozzladozthatni gattat es ember bratsaghioth.”63

61

62

63

Szladits Károly – Somló Bódoghoz, OSZK Kt Levelestár, 1897–1911, 11. Pontresina, 1903.
aug. 25. Az 1903-as nyári levelek megszólításai: 9. „Kedves Bódog, te haszontalan fráter […]
Ölel, csókol, igaz szeretettel Károly” Bp. 1903. máj. 17; 10. Öreg Bódog […] sokszor ölellek
igaz szeretettel Károly. Bp. 1903. VII. 28. 11. Kedves Bódog […] szeretettel ölel kedves jó Bódogom Károly. 1903. aug. 25.
William M. Reddy: „The history of emotions is a way of doing political, social, and cultural
history, not something to do added to existing fields.” Barbara H. Rosenwein: „The ideal history – which seems far away right now – will not be a history of emotions but rather an integration of the history into »regular« history.” Plamper 2010: 249, 260.
Maróti 2002: 26.
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Érzelmek a kertben
„Amint az ember kilép [az épületből], nyomban átadhatja magát kedélye hangulatának, akár hogy mosolygó és vidám tájakon foglalkoztassa szelleme élénkségét,
akár hogy magányos, sötét részletekben gondolataiba és érzelmeibe merülhessen,
vagy hogy, miután ezek irányítására bízta magát, újból azokon a derűseken szórakozhasson”.1
Ha Bernhard Petri Orczy-kertről készült leírását olvassuk, számos érzelemre utaló részletet találunk. Ez nem is meglepő, hiszen az eredetileg pfalzi származású
kertépítész művelt mester volt, így tudta, hogy mit kell képviselnie – eszmei és
gyakorlatias szinten egyaránt – egy angolkert létrehozása esetében.2
Az angolkert vagy tájképi kert stílusa a vad természet esztétikai felértékelődése, a (korai angol) felvilágosodás természetességre való törekvése révén alakult ki.
A kerttervezők fontosnak tartották, hogy a kert különböző részei különböző érzelmek megélésére legyenek alkalmasak – ezt a nagyformák tervezésével,3 dendrológiai módszerekkel4 vagy építmények, szobrok emelésével5 érték el. A derűt,
harmóniát, bensőségességet keltő és a melankolikus vagy zord, félelmet ébresztő
részek egyaránt megtalálhatóak voltak az angolkertben.6 Ezen nem is kell csodálkoznunk, hiszen a 18. század utolsó harmada az érzékenységgel (szentimenta-

1

2

3

4

5

6

Bernhard Petri Orczy-kertről szóló leírása (Leipzig, 1797) magyar fordításban megtalálható:
Rapaics 1936: 181–187. Németül közli Fatsar – Klagyivik 2013: 37–42.
Petri életéről bővebben Galavics 1999: 56–58. Petri volt az első, aki kertművészeti tekintetben valóban klasszikus tájképi kerteket tervezett és épített hazánkban, nem pedig átmeneti
jellegű kerteket.
A természetességet utánzó, regényességet keltő kanyarok, illetve tágas térségek egyaránt jellemezték az angolkerteket. Buttlar 1999: 65–66.
A világos lombozatú fákat a vidám helyekre, a sötét lombúakat (pl. fenyvesek) a melankolikus helyekre szánták. A faszimbolikát összetettebb, fajonkénti módon is alkalmazták. Bővebben lásd Sárospataki 2014; Rapaics 1940: 195–231.
Például templomot emeltek a szerelemnek vagy a magánynak. Ormos 1967: 81. A romkultuszról bővebben lásd Hajdu Nagy 2011.
Vö. Ormos 1967: 81; Zádor 1988: 147; Buttlar 1999: 64–78. Az érzelem kertjei c. fejezet.
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lizmussal) fémjelzett időszak, amikor a művészetek összes ágát, az egész európai
kultúrát áthatotta az érzelmek megélésének fontossága.7
Ennek kapcsán figyelembe kell vennünk, hogy az érzékenység korszakában
maga az érzékenység fogalma is többrétegű. Erkölcsösséget, boldogságfilozófiát
és szenvedélyeket egyaránt magában foglaló viselkedésként, mentalitásként és
stílusként is értelmezhetjük, amely a szubjektum felértékelődésével jár.8 Normarendszere olyan dominánssá válik, hogy „emocionális rezsimként” is tekinthető.9
Mindezek alapján kézenfekvő hipotézisnek tűnik, hogy a kertben megnyilvánuló,
szövegekben rögzített érzelmek hasonlóak a korszakban. Lehet-e érzelmi közösséget10 feltételezni a kertbeli tartózkodást leírók között? Változik-e az érzelmi struktúra attól függően, hogy tájképi (angol) kertben szemlélődik-e a szereplő?
Tanulmányomban négy magyar nyelvű folyóirat – a Magyar Museum, a Mindenes Gyűjtemény, az Uránia és a Sokféle – egy szűk évtizeden belül, 1788–179511
között megjelent számaira támaszkodom. A két irodalmi lap és a két, dominánsan
egy-egy személyhez12 kötődő esszégyűjtemény négy különböző városhoz13 kapcsolódik, így meglehetősen átfogó merítés a korabeli folyóirat-irodalomból. A lapok egyenként is az új szellemiség „mutatványaiként”, az érzékenység világának

7

8

9

10

11

12
13

Meg kell jegyeznünk, hogy kertművészeti tekintetben az érzékenység hangsúlya a korai tájképi (késő barokk) kertekre jellemző – a klasszikus, érett stílusú angolkertekben ez visszaszorul, és nagyobb hangsúlyt kap a látvány(osság), a perspektíva. Galavics 1999: 15–16.
Vö. Debreczeni 1996: 55–57; 61; 109; Debreczeni 2009: 64; 120–121; Hegedüs 2015: 188–189;
196; Szajbély 2001: 35–36; Laczházi 2014: 11–16. A fogalom irodalom-, társadalom-, eszmeés stílustörténeti szempontból is megközelíthető.
Legalábbis francia területeken. Rosenwein 2010: 22–23. „Emotional regimes”-nek, vagyis érzelmi uralmi rendszereknek nevezi William Reddy azokat a korszakokat, amelyek szigorúan
szabályozzák az érzésvilág lehetséges elemeit. Mindez magában foglalja azt az alapállítást,
hogy az érzelmek társadalmi konstrukciók. Rosenwein 2010: 5, 9.
Rosenwein érzelmi közösségeknek nevezi azokat a társadalmi csoportokat, amelyek az érzelmek ugyanolyan módon történő kifejezéséhez és értékeléséhez ragaszkodnak. Jelentős, hogy
ezek akkor érhetők tetten, ha az érzelmet az adott személyek kifejezik, nyilvánosan használják, rögzítik. Rosenwein 2010: 1, 20.
Az 1795-ös év egy politikailag – és a személyes sorsfordulók miatt kulturálisan is – a felvilágosodás szabadságára lehetőséget adó jozefinista korszak végét jelenti. Vö. Debreczeni
2009: 47; Debreczeni 1996: 64. A négy lap közül egyedül a Sokfélének jelentek meg a vizsgált
időszakon kívül is számai. A folyóiratok összehasonlító adatait lásd 1. táblázat. Kókay 1979;
Kókay 1970.
A Mindenes Gyűjtemény Péczeli Józsefhez; a Sokféle Sándor Istvánhoz.
Az Uránia Pesthez, a Mindenes Gyűjtemény Komáromhoz, a Magyar Museum Kassához, a
Sokféle Győrhöz.
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közvetítőiként tűnnek fel,14 olvasói bázisuk pedig viszonylag jól körülhatárolható,
a korabeli főúri réteg és a köznemesi – illetve nem nemesi – értelmiség néhány
száz, legfeljebb néhány ezer fős csoportjából áll.15
a megjelenés a megjelenés
helye
ideje

Magyar
Museum1

Kassa (Pest)

1788-1793

Uránia2

Pest

1794-1795

szerkesztők
Kazinczy Ferenc,
Batsányi János,
Baróti Szabó
Dávid
Kármán József,
Pajor Gáspár

megjelenés
gyakorisága

előfizetők
száma

8x / 6 év

megindulásakor ~ 600
előfizető

3x / 2 év

100-150
előfizető

Mindenes
Gyűjtemény3

Komárom,
Pest

1789-1792

Péczeli József

2x / hét v. 6x
/ 4 év

100-140
előfizető

Sokféle4

Győr

1791 (-1808)

Sándor István

12x / 18 év

?

a laphoz
(lazán)
kapcsolódó
társaság
Kassai Magyar
Társaság

(pesti szalon)

(pozsonyi
központi
szeminárium)

?

1. táblázat. A vizsgált folyóiratok adatai

Vizsgálatom során a kertbeli érzelmeket leíró szöveghelyeket kategóriákba soroltam. Mindehhez fontos szem előtt tartani a felvilágosodás-korabeli érzelemfelfogást. Az érzelem, érzés fogalmának a korszakban markánsan kétirányú jelentése
körvonalazódott: a külső, érzékszervek által felfogható, illetve a belső, a szív és
az elme révén átélhető élmények.16 Az egyes benyomások esetében – ahogy látni
fogjuk – az érzések e két típusa gyakran keveredett, az érzékszervi tapasztalat mély
érzést keltett, a kifinomult, belső érzelem pedig további külső érzéseket eredményezett. Mindezeket figyelembe véve kilenc érzelemtípust különítettem el.17

14
15

16
17

Debreczeni 2009: 42, 50; Szajbély 2001: 36.
Az olvasás széles körűvé válásáról, az olvasókörökről lásd Fülöp 1978: 24–77; Kókay 1979:
216; Szilágyi – Vaderna 2010: 318.
Verseghy 1826: 412; Hegedüs 2015: 192; Debreczeni 2009: 101–106.
Természetesen nem lehetséges tökéletesen a „bennszülött nézőpontra” helyezkedni. Több
olyan szöveghelyet is találtam, ahol a kertben tartózkodáshoz nem kapcsolódott érzelem,
vagy az érzelem általában a természetben és nem egy konkrét mesterséges kertben merült
fel. Ezeket jelen vizsgálat során figyelmen kívül hagytam. A 2. táblázatban látszik, hogy
mely érzelemtípus hány szöveghelyen fordul elő.
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mai, általam jelölt
tevékenység /érzelem

Előfordulás
összesen

MAMU

URÁ

MIGY

SOKF

szerelem

5

-

3

-

2

szomorúság

5

-

2

2

1

visszavonulás magány

12

2

7

2

1

5

1

1

3

-

2

-

1

1

-

10

4

-

6

-

11

2

4

5

-

6

-

2

2

2

7

-

1

5

1

kertészkedés
a munka öröme
szellemi tevékenység
szellemi élvezet
szórakozás élvezet,
jóérzés
gyönyörködés
gyönyörködés
bámulás meglepettség,
csodálat
értékelés
megbotránkozás

2. táblázat. Az egyes kertbeli érzelmekhez kapcsolódó szöveghelyek előfordulása

„[…] a’ tsintalan Ámor – őtet a’ várbéli kertbe vezeté. Melly öröm foglald-el
őtet leg-ottan, holott a’ szíveknek az ő bálványát olly hirtelen fel-találá. De ellenben mint illetődött meg, holott az imádott Menyetskéjének a’ képét olly halaványnak ’s meg-fogyottnak látta […]”.18 A legalapvetőbb, legáltalánosabb emberi érzés
a szerelem – az ókori szövegektől kezdve az irodalmi és a filozófiai hagyományban
toposzként merül fel a „szerelem kertje”.19 Az érzékenység korszakában ez a szerető, tréfa, szív, boldogság szavakkal körülírt érzés a külső érzékenységhez tartozó
érzékiséget és a belső érzékenységhez tartozó társas hajlandóságot egyaránt magába foglalja.20 A csintalan szerelmi játékok,21 a szerelmessel együtt töltött időre
való visszaemlékezés22 vagy egyes kertrészletek és az érzések hasonlósága23 mind
18

19
20

21

22
23

Istók és Kati. Egy Romántz. Sokféle 2. darab (1791) 156. A következőkben a folyóiratok neveit rövidítem: Sokféle – SOKF; Uránia – URÁ; Mindenes Gyűjtemény – MIGY; Magyar Museum – MAMU.
Vörös 1991: 80.
Debreczeni 2009: 104–106. Érdekesség, hogy a korabeli szótárak nem említik példaként az
érzékenység fogalmánál a szerelmi érzést, illetve általában is ritkán fordulnak elő a társakhoz kapcsolódó, közvetlen érzések.
Lásd még: Eggyetlen egy Fridrikről többféle. SOKF 4. darab (1796) 36. Egyéb versek SOKF 6.
darab (1799) 221, 222, 225, 239. Bár ezek a szövegek kívül esnek a vizsgált időintervallumon,
sok tekintetben jelzésértékűek.
A’ Fejveszteség. URÁ I. kötet (1794) 76; A’ Kintsásó. URÁ III. kötet (1795) 234.
Fanni hagyományai. URÁ III. kötet (1795) 265.

264

_Hajnal István Kör kötet_.indd 264

2019. 06. 12. 15:14:39

Érzelmek a kertben

felbukkan a kertbeli élmények sorában. Jellemző, hogy kerti szerelmet megörökítő
részek a vizsgált folyóiratokban kivétel nélkül szépirodalmi, fikciós szövegekben
bukkannak fel, illetve a kert egyik esetben sem az érzés kiváltó tényezője, hanem
egyszerűen csak – szinte sztereotipikus – díszletként funkcionál.24
Ehhez hasonlóan – csupán az érzés megélésére alkalmas környezetként – a
szomorúság kapcsán is megjelenik a kert,25 más helyeken azonban már az érzés
aktív alakítójává válik. „Ánglia Cancellásiusa […] azt szokta mondani: hogy a’ bús
elmének leg-kellemetesebb vigasztaló helye a’ kert”.26 A kert az általános szomorúságot, a szerelmi bánatot27 és a gyászt28 egyaránt enyhítheti, talán az ősi motívumot
felidézve a paradicsomi állapot boldogságára való ösztönös visszaemlékezéssel.29
Emellett a kert előfordul a negatív érzések okozójaként is, például a kertészkedés,
virággondozás sikertelensége miatt.30 A szintén nagy részben szépirodalmi szövegekben felbukkanó szomorúság a belső érzések egyszerű verziója, a bú, keserűség,
szenvedés, gyász szavakkal szerepel a szövegekben.
Szintén egyedüllétet feltételező, de nem feltétlenül negatív érzelem a magányosság, nyugalom, csend fogalmaival körülírt kertbe való visszavonulás élménye. „Midőn az Ember a’ nyers Élet’ Módjától el-szokik; a’ midőn Bátorságban,
és Nyugodalomban élni kezd, és a’ Békesség’ Árnyéka alatt maga Sajátjának örűl,
akkor nyugszik örömest a’ maga Szőllő-tőkéje, és Füge-fája alatt […] A’ Magánosság’ Szerelme, az Nyughatatlankodás’ Meg-únása, a’ nagy, és lármás Társaságoktól-való Meg-tsömörlés, az édes Henyélés’ […] vezérlenek a’ Természetnek tiszta
Örömeihez, és a’ mezei Élet’ Gyönyörűségeihez”.31 Az az ember, aki az erkölcstelen civilizációtól elvonul a természetes vagy mesterséges természeti környezetbe,
24

25

26
27

28

29
30

31

Vörös (1991: 89.) szintén leírja a tendenciát, de felsorol olyan eseteket is, amikor a kert a díszlet funkció mellett aktív szerepet játszik a szerelmi érzés kialakításában.
„Ő is magát előlem elrejtette. A’ Hóval beterített Kertbe bolyongot, magán kívűl és közel a’
Kétségbeséshez.” Fanni hagyományai. URÁ III. kötet (1795) 272.
Némely nagy emberek a’ kertekben gyönyörködnek. MIGY II. negyed (1789) 263.
„E’kepen zokogvan sirt ‘s jajgatott a’ szegény. fiatal Menyetske, Immár nyoltz napot illyen
képen töltött, midőn egy szép Pünkösti délután, a’ midőn az ő Qvasi - férje egy puha ágyon
el-szenderedett, a’ várbeli kertbe le-járula, tsak hogy a’ fáknak, füveknek, ’s virágoknak panszolhassa fájdalmat. Istók és Kati. Egy Romántz. SOKF 2. darab (1791) 155.
Némely nagy emberek a’ kertekben gyönyörködnek. MIGY II. negyed (1789) 258. A’ vidám
természetű póéta. URÁ III. kötet (1795) 281.
Vö. Vörös 1991: 79; Prest 1988.
A Leánykának. SOKF 6. darab (1799) 87; 89–90. Lásd még: A’ sikertelen munka. URÁ II.
kötet (1794) 214. V. ö. Vörös 1991: 96. A boldog lét és a szomorú pusztulás kettősségének feltűnése gyakori.
A’ Kertek’ eredete. URÁ I. kötet (1794) 84.
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igazi, mély (belső) érzékenységgel rendelkezik, hiszen meg tudja élni az ősi természettel való egységet és közvetlenséget.32 A magányosság megélésének történeti33 vagy fiktív34 példái egyaránt morálisan magasabb rendű viselkedésmintául
szolgálnak.
Az etikailag nagyra értékelt visszavonulás aktív típusaként is tekinthető a kertészkedés, a munka örömének érzése35 vagy a kevésbé magányos, szellemi élvezetként megnevezhető, de az érzékszerveket is intenzíven mozgósító érzelem. „Hol
is lelhetne a’ Bölts alkalmatosabb helyet tsendes gondolkodásira, hol tanulhatna
akárki is tsendesebb gyönyörűséggel, mint az elmét, s a’ külső érzékenységeket is
gyönyörködtető kertekben”.36
A magányos, csendes időtöltés ellentettje az örömteli társas szórakozás, amely
– a mulatás, idő múlatása, kellemesség, gyönyörűség, öröm kifejezések által – világosan az érzelmek kategóriájába tartozó általános élvezettel, jóérzéssel járt együtt.
„Posonon kívül több helyeken is voltanak eleitől fogva nevezetes virágos, veteményes és gyümőltsös kertek, mellyekben Királyaink és Úri fő rendeink magokat
gyönyörködtetve múlatgatták, sőt még e’ mai napon is a haszon vételen kívül rész

32

33

34

35

36

Vö. Debreczeni 1996: 58–59. Debreczeni 2009: 66, 116. Vörös az erre alkalmas kerteket a
„sztoikus megnyugvás kertjének” nevezi. Vörös 1991: 81–85, 94.
Cicero „sok gyönyörűségeket lelt a’ zöldellő tsendességben. ’S az ő életének végső napjai felette nyugodalmasok lehettek volna, hogy ha ő ezen magánosságban meg-maradva, az uralkodásnak azon veszedelmes ügyébe nem avatkozott volna, melly miatt végre eletet ’s fejet
vesztette.” MIGY II. negyed (1789) 257. Lásd még MIGY II. negyed (1789) 259; URÁ I. kötet
(1794) 86.
„Múlattam Hívemmel kertek’ árnyékában, / Tsendes magánosság’ édes homállyában”. Az
ifjúság. Ányósnak versei. MAMU 1.3. (1789) 120. Szentjóbi Szabó László: Régi magyar történet. I. Mária királyné élete. MAMU 2.2. (1792) 353. Az el-változott törpe. URÁ, 39-42, Fanni hagyományai. URÁ II. kötet (1794) 179, 186; URÁ III. kötet (1795) 265; A Leánykának.
SOKF 6. darab (1799) 86–87.
„[Más népek is] különös gyönyörűségeket a’ kertekben, és a’ mezei munkában lelték”. Némelly nagy emberek, a’ kik a’ kertekben gyönyörködtenek. MIGY II. negyed (1789) 257. „[…]
és még akkor-is nagy Élesítése kell az Érzéseknek, hogy múlató Kerteket plántálni kezdjen.”
Kertek’ eredete. URÁ I. kötet (1794) 84. Más helyek: Némelly virágok valamint a’ Bonóniai
kövek fényeskednek a’ setétben. MIGY III. negyed (1790) 224, Némelly nagy embereknek
példájuk, kik a’ kertekben gyönyörködtek. MIGY I. negyed (1789) 216-217. Ötödik Károlynak magának tartott Temetéséről. SOKF 4. darab (1796) 48. Beszéllgetés. MAMU 2.3. (1792)
415.
Némelly nagy embereknek példájik, a’ kik a’ kertekben gyönyörködtek. MIGY I. negyed
(1789) 217. 1789.
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szerént kedvekre múlatják”.37 Az antik,38 exotikus39 vagy magyar történeti40 példák
ugyanúgy szemléltetik e jelenséget, mint a mitológiai41 vagy bibliai42 utalások. A
kellemes időtöltés eddigre már a keresztény hit által is elfogadott kategória, amelynek gyakran adnak otthont a kertek.43 Az ilyen szórakozás tehát egyszerre volt
érzelmi, etikai és esztétikai jellegű, amelynek háttere a kellem (grácia) fogalmában
tömörödhet, és az előzőekhez hasonlóan a kifinomult belső érzéseket mozgósítja.
A már több kontextusban előforduló „gyönyörködés” mai legáltalánosabb értelmében konkrétan a kertben kiváltódott esztétikai élvezetre utal. Az önmagában
való használaton kívül a szépség,44 öröm és a látás, hallás, szaglás gyönyörködtetése45 kifejezésekkel jelzett érzés egyszerre a külső, érzékszerveket stimuláló, illetve a
belső, pallérozottságot is igénylő46 jelenség. Az esztétikum felértékelődését (dulce)

37
38

39

40
41
42

43
44

45

46

Lippai János’ Posoni kertjéről. MIGY II. negyed (1789) 373.
„A’ Persák’ ezen híres Királyokról azt olvassuk, Kszenofon’ es Tzitzero’ írásaikban , hogy
ő leg-nagyobb gyönyörűséget a’ kertekben es kertészségben lelte. A’ régi Napkeleti Királyok köztt is sokan voltak, a’ kik nevezetes gyönyörűségeket a kertekben lelték. Asvérus, a’
Persák’ Királyja felől olvassuk, […] hogy Ő egyszer az Ország’ Fejedelmit vendégelvén, a’
Persiai Királyoknak saját kezeik által Fejedelmi pompával készíttetett kertjében mulatozott
azokkal. A’ Görögök köztt sok nevezetes fő Hadi Vezérek es Bőltsek voltanak, a’ kik an�nyira gyönyörködtek kertjeikben, hogy nem tsak azokban mulatoztak, hanem magok növelvén azokat, életeknek nagyobb részét azokban töltötték. Némelly nagy embereknek példájik,
kik a’ kertekben gyönyörködtek. MIGY 1. sz. 215–216. Lásd még az esszésorozat folytatását:
MIGY II. negyed (1789). 258, 260, 261, 265.
A’ Török Aszszonyi módikról. SOKF 3. darab (1795) 69. Chinai császár. MIGY VI. darab
(1792) 49–50.
Lippai János’ Posoni kertjéről. MIGY II. negyed (1789) 373.
Ányos Pál Bartsay Ábrahám kapitánynak. MAMU 2.1. (1790) 275.
Szabó Dávid: Példa a meg-jobbított magyar Vanierből a paraszt majorságról. MAMU 2.1.
(1790) 312.
Vörös 1991: 87.
A szép mesterségekről (Sulzer Allgemeine Theorie Art. Künste). MAMU 2.2. (1792) 341; A
Leánykának. SOKF 6. darab (1799) 89., A’ Chinai tsaszarnak mulató palotája. MIGY VI. darab (1792) 44–49. Magyar Országnak nevezetesebb Tavai. MIGY IV. negyed (1790) 233. Némelly nagy emberek a’ kertekben gyönyörködtek. MIGY II. negyed (1789) 263. Fanni hagyományai. URÁ III. kötet (1795) 265.
A Kertek’ eredete. URÁ I. kötet (1794) 85. Egy Szultán Asszonynak… SOKF 3. sz. 69–70. „[É]
s még később gyűjtögette a› festékes virágokat, mellyek Szemeit, és Szaglását tsiklándozták.”
A’ Kertek’ eredete. URÁ I. kötet (1794) 84. Minden jó szívű hazafijakhoz. MIGY I. negyed
(1789) 3. Baróti Szabó Dávid: Batsányi társunkhoz. MAMU 2.2. (1792) 324.
A „látás” tanult voltáról Labádi 2011: 100. Sulzer szerint is míg az arányokat a külső érzékenységek, addig az egész teremtés rendjét csak az értelem szemlélheti. Labádi 2011: 99.
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és a természet (táj, kert) autonóm esztétikai értékké válását47 jól szemléltetik a
folyóiratok részletei. „[L]eginkább a’ Természet sok ártatlan gyönyörűségekkel kínál minket, a’ mellyekben belső mardosás nélkül részesűlhetünk. (b) Mert ugyan
mitsoda gyönyörűsége lehet a’ kegyességben gyönyörködő szívnek, a’ Természet’
zöldellésében, folyók’ zúgásiban, madarak’ hangitsálásokban, kies kertekben, hol
a’ virágok egymással nyájaskodnak; ’s más e’ féle szépségekben? Tsak e’ […] virágokat vizsgáljuk-meg, melly édesség rejtezik az érzékeny szívbe e’ kisded alkotmányoknak vizsgálásokra-is”!48
Az esztétikai élvezet külön szintjét jelenti, ha az élmény „bámulásra méltó”,49
csodálatot,50 meglepődést vagy esetleg iszonyodást vált ki a szemlélőből. Mindez
már a burke-i fenséges kategóriáját51 vetíti előre. „A Sinai Kertészek, vagy-is inkább
kertszeretök azon vannak, hogy a munkájok három különös dolgot meg-nyerhessen, tudni-illik a tsudálatost, a rettenetest, és a gyönyörűségest. Ök gyakran
a föld alatt egy egész folyót el-eresztenek, tsak azért, hogy az ő zörgő húllása a
fület meg-ijeszsze, a héján hogy a’ szem a folyót meg-láthatná. Ollykor a kösziklákat, barlangokat úgy hordják öszve, ‚s egymás ellenében úgy helyheztetik, hogy a’
szél, mivel az egyiktől a’ másikhoz viszsza verettetik, hol lassú zúgást, hol panaszló
nyögdöglést, ‚s hol hangos tsattogást szerez, mellyen az ember el-álmélkodik. ’S
hogy egy ilyen öszve hordást még inkább rettentővé tégyenek, közikbe kevernek
szokatlan fűveket, fákat, s mindenféle tsuda állatokat […] a Sinaiak tudják, melly
igen meg szokott a lélek az ellenkező dolgok által rázódni, ’s magán kivül hozódni,
tehát szűntelen hol a’ termetben, hol a’ színben, hol az árnyékban véletlen által
ugrást keresnek, tsak hogy az érzékenységekbe tűnő képeket szerezhessenek”.52

47
48
49

50

51
52

Szajbély 2001: 194–195; Debreczeni 2009: 70, 114–115, 133, 136.
A Teremtőtől készített örömök. MIGY III. negyed (1790) 339.
A’ Chinai tsászárnak mulató palotája. MIGY VI. darab (1792) 47– 48. „Ugyan itt vagynak
Ádám és Éva is fejér márványból ki-faragva, mellyek a’ nagy mulatságoknak napjait a’
belőlök ki-szökő víz által a’ nézőknek nagy gyönyörűséget okoznak. Bámulásra méltó itt
a’ Kert, a’ Calvaria hegye, és a’ Kaszárma.” A’ Dunának nap-nyúgoti részein – Kismarton
MIGY IV. negyed (1790) 287–288. Lásd még: A’ Dunának nap-nyúgoti oldalán feküsznek…
MIGY III. negyed (1790) 188.
„[Az ibolyát,] mintha a’ kisdedség nem igen rejtené, a’ leg-alább való füvek köztt lappang; de
híjába, el-árúlja magát balsam illatjával, ’s minteggy kénszeríti vizsgálóját, hogy benne édesen örüljön, őt’ tsudálja, ’s iszonyodják öt vagy hat levélkével ruházott testetskéjén.” Az Ibolya. MIGY III. negyed (1790) 342. Lásd még: A’ Kertek’ eredete. URÁ I. kötet (1794) 84–85.
Balogh 2017.
SOKF 1. darab (1791) 128–129.
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Az eddig felsoroltakkal szemben egy morális alapra helyezkedő negatív érzés,
a fölösleges pompával, luxussal szembeni ítélkezés, megbotránkozás is megjelenik
a kertek kapcsán. Ebből szépen látszik, hogy a felvilágosodás elvei gyakran oppozíciós szerkezetűek, esetünkben a (természetes) természet védelmében értelmezhetőek.53 „Némelly Ember sokkal külömbbnek tartja magát a’ többinél, ha […] a’
Kertjében valamelly félig ki-nyíltt Amerikai Fát avagy Növevényt a’ Vendégeknek
mutathat elő. Ez illyen Embernek többnyire nintsen jó Íze, hanem tsak Hívsága”.54
A folyóiratokban rögzített kertbeli érzelmek vizsgálata számos tanulsággal
szolgál az egyes részdiszciplínák, módszerek, illetve a korszak sajátosságai szempontjából egyaránt.
Az első, talán legszembetűnőbb – és legkézenfekvőbb – jellegzetesség, hogy a
kertbeli érzelmek összhangban állnak a felvilágosodás eszmeiségét tükröző főbb
fogalmakkal. (Lásd: 3. táblázat 4. oszlop.) A kilenc elkülönített érzésből hét konkrétan megfeleltethető egyes fogalmaknak – az erkölcsnek (moral), hasznosságnak
(utile), tudásnak (szophia–phronézisz), kellem(esség)nek (gratia), gyönyörködésnek (dulce), fenségnek (sublime)55 – csak a szerelem és a szomorúság azok,
amelyek mint általános emberi érzések nem rendelkeznek felvilágosodás-specifikus háttéreszmeiséggel.56 Ha fordított megközelítésből szemléljük, a felvilágosodásnak szinte az összes kulcsfogalma megjelenik a kertbeli érzelmek leírásakor.57
Ez egyszerre érzékelteti a felvilágosodás fogalmakban megragadható eszmeiségének általános, elterjedt voltát, illetve ezen fogalmak sokrétű, szoros kötődését
53

54

55
56

57

Debreczeni 2009: 66. A természet „eszmény”, „mindennél szélesebb hivatkozási alap” a korban. Debreczeni 2009: 167–168; Vörös 1991: 11.
A’ Ritkáról és Szépről. SOKF 2. darab (1791) 142. Lásd még: Kerti Szalma Kabinét. URÁ III
kötet (1795) 299; Magyar Országnak nevezetesebb Tavai. MIGY IV. negyed (1790) 236.
Ezen fogalmak átfogó eszmetörténeti kontextualizálását lásd Debreczeni 2009: 117–158.
Továbbgondolásra érdemes összefüggés, hogy míg a „felvilágosodás-specifikus” érzelmek
jellemzően ismeretterjesztő szövegekben szerepelnek, addig a szerelem és a szomorúság
szinte kizárólag fikciós művekben.
Az „összes kulcsfogalom” körülhatárolása természetesen nem problémamentes. A társakhoz, közösséghez kapcsolódó érzelmi töltetű fogalmak – és az ezeket szemléltető szöveghelyek – a koncepció árnyalását kívánják. A társiasság, az altruizmus érzésvilágának felvilágosodás-specifikus elemei éppen az általam „általános emberi érzelmeknek” nevezett szerelem
és szomorúság leírásaiban tűnnek ki. Vö. Laczházi 2014. A „közösségi elkötelezettség”
(communitas) a kerthez csak távolabbról, egy hasonlat erejéig kapcsolódva jelenik meg: „Készek meg-elégíteni szakadatlan és régi / Vágyásidat, Anglus kerttel vetekedő térségi […] /
Kedves Hazám! Édes Anyám! A’ kinek kebelében / Születtem Európa Paraditsom kertjében
[…]” Egy külső Országi Lakos Magyarhoz. MIGY II. negyed (1789) 193–198. A communitas-eszmékről lásd Debreczeni 2009: 75–99.
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az érzelmekhez–érzékenységhez a diskurzív mezőben. Ilyen szempontból az érzelmek története mint tematikus és/vagy módszertani megközelítés az általános
eszmetörténet támogatójaként is értelmezhető.58 Ráadásul az, hogy ebben a nem
filozófiai, nem politikai, hanem leginkább népszerűsítő esztétikai témában is
ilyen jól körvonalazódnak az eszmetörténeti korszak sajátosságai, jól illusztrálja a
felvilágosodás megragadható voltát.59
Feltűnő az is, hogy több érzelemkategóriát ma elsősorban tevékenységnek tekintenénk. Az a kifejezés, ami leggyakrabban érzelemmé – érzékenységgel telítetté – „változtatja” ezeket az élményeket, az a „gyönyörűség”, „gyönyörködtetés”.
A ma használatos „esztétikai élvezet” jelentése mellett a felvilágosodás korában
az egyszerű jóérzéssel töltött időre, a fizikai munka örömére, a szellemi élvezetre egyaránt alkalmazzák a szót.60 A Verseghy-féle szótár mindezzel összhangban
gazdag tárházát adja a kifejezés jelentésrétegeinek: létezik az (1) élmény gyönyörje (Gennuß), amely az érzékenység által jut az elménkbe vagy szívünkbe, a (2)
törvényes munkásság gyönyörje (Thätigkeit), amely egy erkölcsi gyönyör, a (3)
puszta visszaügyelés gyönyörje (reflexio), amely a szépben való gyönyörködés,
illetve (4) az eszeskedő elmélkedés gyönyörje (contemplatio), ami a felségesben
való gyönyörködés.61 Mindezen gyönyörűségtípusok megéléséhez a felvilágosult
ember ízlése, pallérozottsága szükséges. A gyönyörűség fogalmának használata
tehát kirajzolja a felvilágosodás esztétikaeszményének hangsúlyosságát, illetve az
esztétikum, a morál, a ráció és az érzékenység összemosódottságát – ilyen módon
akár domináns kulcsfogalomként is tekinthető a vizsgált szövegek esetében.62
58
59
60

61
62

Illetve megkérdőjeleződik az önálló aldiszciplína volta.
És egyben cáfolja a felvilágosodás-szkeptikusok nézeteit.
Rosenwein (2010: 16.) szerint fontos az egyes szavak előfordulási gyakoriságát vizsgálni. Pl.
„A’ régi Napkeleti Királyok köztt is sokan voltak, a’ kik nevezetes gyönyörűségeket a’ kertekben lelték.” Némelly nagy embereknek példájik, a’ kik a’ kertekben gyönyörködtek. MIGY I.
negyed (1789) 216. „[…] Luther is, a’ ki nevezetes gyönyörűségét a’ kertekben találta. Tudta
azt felőle egy túdós barátja.” Némelly nagy emberek a’ kertekben gyönyörködnek MIGY II.
negyed (1789) 263. „Akadozott; ’s erőltetve, ‘s zokogó Szóval mondhatta ezt ki. Megállapodott, és úgy folytatta. »Ha megveti azt, kis Virágok, ezer nemű Fűveim, eddig való Gyönyörűségem, fő Gondom! akkor majd orvosló Kéz nélkűl fogtok elfonnyadni, mert nekem nem
virít semmi Gyönyörűség«.” Fanni hagyományai. URÁ III. kötet (1795) 265. „Ez Nádasdi
Tamásnak állandó múlató helye lévén, azt sűrűn plántáltt erdőkkel, gyömőltsös és virágos
kertekkel, kies sétáló helyekkel, és egyéb gyönyörködtetésekkel gazdagon fel-ékesítette […]”
Tudósíttás A’ leg-régibb magyar grammatikáról. Lábjegyzet. MAMU 2.4. (1792) 451.
Verseghy 1826: 131, 18, 194, 375.
Olyannyira, hogy egész vizsgálatunkat megközelíthettük volna e felől a fogalom felől is az
érzékenység fogalma helyett. Lásd 3. táblázat utolsó oszlopa. Ugyanakkor a „gyönyörűség”
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mai, általam jelölt
tevékenység /érzelem

szerelem
szomorúság
visszavonulás
magány
kertészkedés
a munka öröme
szellemi tevékenység
szellemi élvezet
szórakozás
élvezet, jóérzés
gyönyörködés
gyönyörködés
bámulás
meglepettség, csodálat
értékelés
megbotránkozás

szövegbeli szavak

érzékenység
kategóriája

felvilágosodásgyönyörűségspecifikus
típus
fogalmak

(K – külső; B – belső)
általános emberi érzések
szerető, tréfa, szív,
B – érzelem; K – vágy
boldogság
bú, keserűség,
B – érzelem
szenvedés, gyász
a felvilágosodás fogalmaihoz kapcsolódó érzések
nyugalom, csend,
B – érzelem
erkölcs
magányosság
kertészkedés,
kertművelés,
B – kifinomultság
utile
földművelés, mezei
munka
tudományok, iskola,
B – kifinomultság
képzés
tanulás
mulatás – idő
múlatása, kellemesség,
B – kifinomultság
grácia
gyönyörűség, öröm
gyönyörködés, szépség, öröm,
K
dulce
látás, szaglás, hallás
B – kifinomultság
gyönyörködtetése
bámulás, csodálat,
B – kifinomultság
fenség
képzelet, iszonyodás
K
földi hívság, halandó<->
ság, pompa, cifra
B – kifinomultság

kéj
-

tevékenység

tevékenység

elmélkedés
élvezet

reflexió

reflexió
<->

3. táblázat. Az egyes kertbeli érzelmek korabeli fogalmi összefüggései

A fogalmak egységes diskurzív mezőbe illeszthetősége, illetve a kulcsfogalom
megléte szépen mutatja, hogy a folyóiratok szerzői egyfajta érzelmi közösséget
alkotnak. A szerzők közötti érzelmi közösség kiterjeszthető a befogadókra is,
ugyanis az érzékenység korszakában az olvasás reflexívebbé vált, az olvasó azonosult az olvasottal; a szöveg, illetve annak szerzője az olvasó „lelki vezetőjévé”,
az érzékenység elsajátításának mintaadó eszközévé alakult.63 Esetünkben is egyér-

63

morálisan elfogadható tartalma más helyen megkérdőjeleződik: „A’ jó nem […] a gyönyörűség, hanem a’ mit az ész helyben hágy.” Verseghy 1826: 51, 232.
Debreczeni 2009: 52, 53, 60, 63, 66, 109–110; Hegedüs 2015: 184. Természetesen a befogadás
felértékelődése felveti az értelmezői közösség egységességének problematikus voltát is. Debreczeni 2009: 55. „A racionalizmus előretöréséhez kapcsolódva a »természetérzés« a közvetlen szemléletre és beleérzésre alapozott individuális természetélménnyé fejlődött.” Buttlar
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telmű, hogy az érzelmek rögzítése és értékelése – az érzelmi közösségek koncepciójával összhangban – nyilvánosan történik, bár érdekes különbség Rosenwein
példáihoz képest, hogy ez a közösség leginkább virtuális, és csak a szövegek terében érintkezik.64 A „szövegközösségek” (textual communities) normameghatározó szerepük miatt ugyanúgy tekinthetők érzelmi közösségeknek,65 bár a nyelvi
közvetítés hangsúlyossága szigorú értelemben csupán az érzelem ábrázolásának
közösségét támasztja alá.
A szövegbeli érzelmekre jobban fókuszálva még egy tényező feltűnik előttünk.
A kertben tartózkodó vagy kertet megtekintő személy érzelmi skálája pontosan
leképezi azt, amit egy angolkert (korai vagy klasszikus tájképi kert) kellett, hogy
kiváltson az érzékeny szemlélőjéből.66 Részben a szentimentális kertekre jellemző
hangulatgazdagságot, részben pedig a klasszikus tájképi kertek befogadása során
elvárt, csiszoltságot feltételező érzékenység lenyomatait tapasztaljuk a leírásokban.
Ugyanakkor a konkrét szövegkörnyezeteket vizsgálva kitűnik, hogy legtöbb
esetben korántsem a korszakban modernnek számító angolkertben tartózkodik
az érzelmet rögzítő, hanem a történelmi múltban létező kertekben vagy képzelt
virágos- és veteményes kertekben.67 A kert érzelmi hatásának, a kertek képzetének
(imágójának) újszerű jellege tehát jól rávilágít arra, hogy a felvilágosodással elter64

65
66
67

1999: 12.
Vö. Fazekas [2015]: 5. Rosenwein (2010: 11.) középkori példái az érzelmi közösségek tipikus
eseteire a család, szerzetesközösség és a hercegi udvar – ekkor a modern értelemben vett társadalmi nyilvánosság még nem alakult ki. Az érzékenység korszakában viszont annál fontosabbá vált mindez: az érzékeny könyveket olvasók úgy érzik, olvasmányaikon keresztül
hasonló érzelműekkel lépnek kapcsolatba. Debreczeni 1996: 60; Debreczeni 2009: 60, 64. A
virtuális olvasói közösségek mellett természetesen nem feledkezhetünk meg az olvasókörökről, a baráti, társas felolvasások gyakoriságáról, a szabadkőműves páholyokról, tehát a valós
(érzelmi) közösségek meglétéről sem. Fülöp 1978: 30–35.
Vö. Rosenwein 2010: 11–12; Stock 1983: 88–92.
Vö. Buttlar 1999: 64–88; Galavics 1999: 15–16, 55–56.
Ez nem is meglepő, hiszen angolkertek az 1770-es években kezdtek el létesülni hazánkban,
és csak a századforduló körül terjedtek el. Természetesen figyelemre méltók azok az esetek,
amikor kifejezetten angolkertet említenek a szövegek. Három ilyen helyet találtunk. „Miólta
az erőszakos és természetlen Kertek’ Ékesítését, a’ józan Izlés számkivetette, és a’ Természet’
tsendes és kellemetes Útját választotta a’ Kertimesterség Vezetőjéűl: azólta kimeríthetetlenek az újj Találmányokban a’ Mesterek, a’ kik a’ Természetet kis Vidékekben is szépítik, de
nem erőltetik.” Kerti Szalma Kabinét. URÁ III. kötet (1795) 299. Az „Ánglus kert” mint hasonlat egy versben is feltűnik. Egy külső Országi Lakos Magyarhoz. MIGY II. negyed (1789)
193–198. A Sokféle kínai kertekről szóló leírása az iszonyodás és a fenséges érzését magába foglalva rendkívül kiforrott kertszemléletet közvetít. SOKF 1. darab (1791) 127–130. Vö.
Buttlar 1999: 67–69.
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jedt – és az angolkertek gyakorlati kialakításának is alapjául szolgáló – természetszemlélet az angolkertek fizikai megjelenésétől függetlenül feltűnt Magyarországon.68 Az érzelemtörténeti megközelítés tehát témánk kerttörténeti aspektusából
is adalékokkal szolgál.
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„… szenvedély kell, mi elfoglaljon, mi éreztesse,
hogy élek!” Az érzelmek szerepe Szendrey Júlia
naplóírói gyakorlatában
Szendrey Júlia naplóit – különösen a leánykorában írt részeket – előszeretettel
emlegették úgy az alakját megidéző 20. századi szerzők mint olyan szövegeket,
amelyek érzelgősek, túlontúl szentimentálisak, irodalmi pózokat vesznek fel, a
nyilvánosságnak szólnak, ezáltal a bennük leírt érzelmek hitelessége is megkérdőjelezhető.1 Ezekben az állításokban két fő közös vonás ismerhető fel. Egyrészt az,
hogy nem a naplószövegek mélyreható elemzése által fogalmazódtak meg, hanem
a Szendrey Júliáról mint 19. századi nőikonról kialakítani vágyott kép egyik részelemeként. Másrészt az, hogy Szendrey Júlia naplóírását kizárólag a Petőfi-szerelem
keretei között tartják értelmezhetőnek. Ennek egyik fő oka Jókai és Petőfi 1847-es
naplókiadása, amely úgy szelektált a naplófeljegyzések között, hogy a szerelmes
viszonyon legyen a hangsúly.2 Mivel Szendrey Júlia eredeti naplói és más írásai
1928-ig nem kerültek elő, a fentebbi megállapítások sem ezek ismeretében születtek, hanem a Petőfi és Jókai szöveggondozásának és kiadói manővereinek nyomait
magán viselő publikált verzió alapján.3 Holott az 1846 februárjában megkezdett
naplót író tizenhét esztendős lány nem a több mint fél évvel később megismert
Petőfi hatására fogott az íráshoz, és későbbi feljegyzései sem csupán a szerelem
szempontjából értelmezhetőek. Az OSZK Kézirattárában tizenegy különböző időpontban keletkezett naplót és naplótöredéket őriznek Szendrey Júliától.4 Mivel a
1
2
3
4

Ady 1954: 306 – 328., Hatvany 1919 (újabb kiadás: Hatvany 1982.), Schöpflin 1930.
Gyimesi 2014.
Gyimesi 2014.
OSzK Kt. VII/190. Ezeket Mikes Lajos a következő címekkel tüntette fel 1928-as katalógusában: Julia leánykori naplója (1846. február–1847. július 4.), Julia fiatalasszonykori naplója (1847. szeptember 22.–1847. december 18.), Julia erdődi naplója 1848ból (1848 szeptember 30.–1848. október 17.), Julia naplójának részlete 1849. április
28-áról (1849. április 28.), Julia ceruzás kézirata (1849, Kolozsvár), Julia kolozsvári
naplója (1849. november 8.–Erdőd, 1850. március 25.), Egy lap naplótöredék Julia kézirásával (1850. május 20.), Julia kézirásával négy oldalnyi töredékes naplórészlet (Levelek Naplómból, 1854. október 5.), Julia kézirásával kétoldalas töredékes naplórészlet (Leve-
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leánykorában írott naplóhoz tapadnak a fent említett, sztereotípiákká vált megállapítások, tanulmányom főként ennek újraértelmezésére vállalkozik.
Szendrey Júlia feljegyzései szinte kizárólag a belső világra koncentrálnak: nem
eseményeket, hanem gondolatsorokat és különböző lelkiállapotokat rögzítenek,
egyfajta szemlélődő, elmélkedő létmód rajzolódik ki bennük. Alapvető meghatározójuk az önelemzés, amely egyszersmind lélekelemzést is jelent: a szerző saját
alaptermészetét, a külvilággal kapcsolatos viszonyát, a lélekben végbemenő változásokat, folyamatokat és ezek következményeit vizsgálja.
A fentebbi sajátosságok miatt válik fontos kérdéssé, hogy miként használhatóak történeti forrásként Szendrey Júlia naplószövegei. Horváth J. András felhívja a figyelmet arra, hogy az érzelemtörténet, amelyet mind a naplók, mind a
magánlevelezések tekintetében „az egyik legizgalmasabb és legújszerűbb” elemzési területnek tart, „nem pusztán új elemzési lehetőséggel „egészíti ki” a történeti vizsgálódások körét, de a személyes dimenziók tekintetében csaknem újra is
definiálja azt.”5 Az ego-dokumentumok vizsgálata nyomán a levéltárakban őrzött
anyagok „hasznossága” is újragondolható, ezek ugyanis sok esetben nem a „külső
tények”, nem a korabeli történések, hanem a belső, egyéni érzésvilág elemzésére
alkalmasak.
Szendrey Júlia leánykori naplójának első bejegyzése az önanalízis kiváló példája: írója egyik alapvető tulajdonságának felismeréséből indul ki, s ezt a hajlamot
elemzi részletesen. Képzeletének működését vizsgálja, s ezáltal határozza meg önmagát: „… a való szinte idegen volt előttem; s bár istenem annyi jóban részeltetett, nem tudám azt eléggé élvezni, a kába képzelősködés miatt.”6 Nemcsak saját
álmodozó alaptermészetével van tisztában, hanem ennek következményeivel is: a
külvilágban, az őt körülvevő anyagi jólétben nem talál boldogságot, örömet, csak
a saját képzeletében. Ugyanakkor megállapítja, hogy ezen az alapvető jellemvonásán nem tud változtatni: „Én sokszor szemrehányásokat csinálok magamnak, s
megkisértem, más képen érezni és gondolkodni; néha sükerül rövid időre mint-

5
6

lek Naplómból, 1854. október 5.), Julia kézirásával négy oldalnyi töredékes följegyzés (1854.
október 27.), Tünődések I – II. (1854. október 5., 1854. november 28.) Mikes 1928: 55–57.
Noha komoly jelentősége van annak, hogy Szendrey Júliának nem egy naplója, hanem fizikai
értelemben is több, különböző időpontokban írt, különböző szövegváltozatokkal rendelkező
naplói voltak, a szakirodalom rendszerint egyes számban, „Napló”-t emleget (Horváth 1922:
261.; Ratzky 2015: 421.). A naplók legújabb kiadásának címe és előszava szintén ezt a hagyományt folytatta, holott a fentieken kívül néhány más típusú feljegyzést is naplóként értelmezett és akként jelentetett meg: Ajkay–Szentes 2015.
Horváth J.: 2010, 12.
OSzK Kt. VII/190.
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ha minden anyagi jólétet ugy bensőképen is éreznék; de ez egy erőltetett helyzet
[…]”7 A naplóíró tehát folyamatosan tudatosítja magában érzelmeinek jelleméből
fakadó okait, következményeit, állandóan reflektál rájuk, így a legelső bejegyzésben is magas fokú önreflexió figyelhető meg. Az 1846 júniusából származó második bejegyzés az angol regényíró, Bulwer egyik „Die Pilger des Rheins” címen
németre lefordított művéből8 indítja ki eszmefuttatását: „Nem érti senki a sziv
életét és történetét, csak a külső felületes életet látják; s milly keményen itélnek
felettünk, pedig ha sokszor tudnák, milly küzdés van belöl, midőn előttök vigadni látszunk….”9 Ebben a bejegyzésben a belső és a külső lét rendkívül erős szétválasztása figyelhető meg: a naplóíró megkülönbözteti a „szív életét” és a külső,
„felületes élet”-et.10 Ugyanakkor a kettő egymásra gyakorolt hatását is megállapítja: „Pedig a sziv élete az, mi a külsőt is meghatározza.” Ennek bizonyítására
egy elvont példát hoz fel: egy elképzelt leányalak történetén, szerelmi csalódásán
keresztül érzékelteti azt, hogy az ember magatartása, a külvilág számára érzékelhető viselkedése a benne zajló lelki változásokkal van összefüggésben. A naplóban
az emberi környezetet, a társadalmat a „világ” szó jelöli, és ez a kifejezés számos
későbbi bejegyzésben is előfordul ebben a jelentésben.11 A szövegben feltűnően
negatív társadalomkép figyelhető meg: a „világ” nem képes megérteni az egyes
emberben végbemenő lelki folyamatokat, a cselekedetek motivációt, és csak a
kívülről látható viselkedés alapján ítél. Érdekes a fentebbi elvont példához fűződő
egy mondatos megjegyzés: „De csak szánhatjuk a világot, mert mig illy hideg lett,
minden egyese hasonló érzelmeket szenvedett és küzködött által.”12 A naplóíró
nem egyszerűen a társadalmat és az egyént állítja szembe egymással, az embereket nem „tömegként” kezeli, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyes
7
8

9
10

11

12

OSzK Kt. VII/190.
Edward Bulwer-Lython: The Pilgrims of the Rhine (1834). Német fordítás: Georg Nicolaus
Bärmann als Die Pilger am Rhein, Zwickau 1834.
OSzK Kt. VII/190.
Vö. a kora újkorban kialakult „modern szubjektum” fogalmával, amely a „külső világgal
szemben saját belső világát megalkotó és így a világgal távolságot kiépítő individuum” gondolatára épül. Laczházi 2009:181.
A leánykori naplóban: 1846. dec. 8: „…e hitemet szétdulja a világ”, február 3: „Még ennyire
nem támadta meg a világ lelkem minden érzeményeit…”, „büszke öntudattal emelkedhetem
e gyáva világ kíméletlenségei fölé, mert nem érti szívem érzelmeit, azért fürkészi azt bos�szús kíváncsisággal, és gázolja megvetve annak legszentebb helyeit”, .február 28: „Mert most
ugyan minden nap élvezem azt, mit a világgal együtt mulatságnak tartok…”, április 26: „…
Öntől függ, hogy az teljesedjen be, mit a világ ez összeköttetésből jósol, s mellynek kárhozat
a neve, szülője: csalódás.”
OSzK Kt. VII/190.
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emberek is képtelenek megérteni a másik belső világát, és ez a folyamat okozza
a társadalom érzéketlenségét. Hasonló személyiségfelfogás jelenik meg Szendrey
Júlia későbbi írásaiban, az 1850-es években írott költeményeiben is, amelyekben a
megközelíthetetlen, kiismerhetetlen szubjektum gondolata dominál.13

A naplószöveg szubjektumkonstrukciója
Philippe Lejeune a naplók kezdetét kiemelt fontosságúnak tartja:14 azt, hogy az
önéletrajzi, vagy igazság-paktum a napló esetében is érvényes, a naplókezdések
szertartásaival (szándéknyilatkozat, bemutatkozás) indokolja, valamint azzal,
hogy „minden naplónak van címzettje”.15 A paktum megvalósulásának vizsgálata
Szendrey Júlia leánykori naplójának esetében azért problematikus, mert Lejeune megállapításainak többsége nem érvényesül a napló esetében, így – a felvázolt
nézetek tükrében – a naplókezdés különleges esete merül fel. Az első bejegyzés a
naplóíró megjelölése szerint: levélkivonat. Nem „hagyományos” naplóbejegyzés,
nem tartalmaz „szándéknyilatkozatot”, vagy ígéretet, nem jelöli meg a napló megkezdésének kiváltó okát. Ugyanakkor rendkívül erős önképet mutat fel, identitást
teremt, s úgy gondolom, hogy a paktum megvalósulása ezen keresztül ragadható
meg. Az „az előtt is” kitétel arra utal, hogy az önjellemzés nemcsak a jelen állapotát tükrözi. Ezt erősíti az is, hogy az első sorok (a jelennel kevert) múlt időben
vannak írva. A szöveg szerzője ezzel azt sugallja, hogy: „ilyen vagyok, és mindig is
ilyen voltam.” Ez egyfajta bemutatkozásnak is tekinthető, de a tulajdonnév említése nélkül. A napló címzettjének kérdése is érdekes: az első bejegyzéssé vált levél
címzettje (vagyis az első mondatban megszólított „kedves barátném”) nem azonos
a napló címzettjével, aki végig nincs megnevezve.
A leánykori napló bejegyzéseire jellemző, hogy a szövegbeli én olyan szubjektumként tünteti fel magát, akinek tulajdonságai és érzései nemcsak a külvilág,
hanem sok esetben önmaga számára is megmagyarázhatatlanok.16 T. Szabó Le13
14
15
16

Például a Ne higyj nekem és A „virrasztók”hoz című versekben: Gyimesi 2018: 49, 61–62.
Lejeune 2003b: 210.
Lejeune 2003a: 255.
Vö. A korszak női szubjektumról való gondolkodásának egyéb dokumentumaival. Pl. Slachta Etelka naplójában is a kiismerhetetlen szubjektum gondolata dominál: „Én magamnak
rejtvény vagyok, magamat nem értem, azon indulatokat, melyek árként dagadnak s apadnak keblemben, meg nem nevezhetem, nem értem!”; „Engem nem oly hamar értenek meg,
nem ismernek oly hamar ki, nem fognak fel.” Katona 2004: 103. Jókai Egy nő naplója című
cikksorozatának bevezetőjében a női szubjektum magasztos, a férfi által nem megismerhető, nem a földi, hanem a mennyei szférához áll közel: „Gyakran megkisérté lelkem utána
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vente észrevétele szerint Szendrey Júlia naplójának énreprezentációja több szálon
kötődik ahhoz, ahogyan a feleség alakja Petőfi Szeptember végén című versében
megjelenik. Eszerint a napló személyiségfelfogása, azaz a „személyiségben
rejtőzködő más/ idegen, a személyiségben rejlő személyiség” alakzata mutatkozik
meg a versben is, amely ezt a teljes szöveg szintjére kiterjeszti.17 Ennek a romantikus személyiségfelfogásnak „a különféle modernizmusokban igen fontos felhajtóereje lesz majd”, sőt fontos szerepe van a „folytatódó romantika”, vagyis a modernség és a romantika között fennálló folytonosság észlelésében is.18

Szendrey Júlia és a korabeli naplóírók
Szendrey Júlia naplóvezetésének írásgyakorlatként való értelmezése során meglátásom szerint két jellegzetességét célszerű folyamatosan szem előtt tartani.
Egyrészt azt, hogy számára a naplóírás nem egy életen át tartó személyes tevékenységformát vagy életstratégiát jelent, mint a rendszeresen, „fegyelmezetten”
vezetett naplók létrehozói, például a száznegyven naplókötetét hatvan éven át
vezető Gyulay Lajos19 vagy a kisebb megszakításokkal ötven esztendőn keresztül
naplójegyzeteket író Brunszvik Teréz esetében.20 Ehelyett az önreflexió és önanalízis olyan gyakorlatát, amely nem napi rendszerességet igényel, hanem tágabb
időközöket, s ennek megfelelően szórványos naplójegyzeteket hoz létre. Annak a
kérdésnek a jelentősége, hogy mennyire életgyakorlat a naplóíró számára az írásgyakorlat, az évtizedeken át vezetett naplók esetében érzékelhető leginkább, amelyek legextrémebb példája Gyulay Lajos naplófolyama, aki „penzumot”, kötelező
napi feladatot teljesítve rója sorait.21 Bár Gyulaynál hangsúlyosak a napi írásra,
„a naplászatra” való reflexiók, Hász-Fehér Katalin meglátása szerint az utólagos
munkálatok, az újraolvasás, a kompozíciós játékok, a mottók és ajánlások, valamint
a szimbólumokkal való kapcsolódási pontok ki is emelik az írást a naplóműfaj
keretei közül.22 Ennek a mentalitásnak éppen az ellenkezője testesül meg Szend-

17
18
19
20
21
22

röpülni az ő szellemének. Ismeretlen, új világokba vezette azt illyenkor ’s ott hagyta egyedül
a’ vele röpülni nem birót. Eszméinek nagyobb része maig is talány előttem. Sokkal több még
rajtam a’ por, minthogy azokat fölfogni képes lehettem volna…” Jókai 1847: 118–120.
T. Szabó 2008: 348–350.
T. Szabó 2008: 348.
Hász-Fehér 2008: 12, 16.
Hornyák 1994: 42.
Hász-Fehér 2008: 14.
Hász-Fehér 2008: 14.
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rey Júlia különböző időpontokban írt, de rövid (egyre kevesebb bejegyzésből álló)
naplóiban, amelyek kizárólag az önreprezentációra helyezik a hangsúlyt. Ez a másik sajátosság, amely Szendrey Júlia írásgyakorlatát alapvetően meghatározza: az
önelemzések szinte kizárólag a belső világra koncentrálnak, a naplóíró elsősorban
nem eseményeket rögzít, hanem elmélkedik, a külső esemény helyett a „lélekesemény” kap nála fő szerepet. A környezet, a külvilág csak ritkán, a mély érzések
felületes ellenpontjaként merül fel.
Mindez még inkább érzékelhető egészen más típusú naplókkal való ös�szehasonlítás során. Kölcsey Antónia naplójában – a lejeune-i fogalmak szerint
– a kommunikáció és az emlékezet funkciójának van nagy szerepe. Számára a
naplóírás társalkodás, megszemélyesíti a füzetét, „naplócskám”-nak, sőt „napló
– barátném”23 –nak nevezi. A naplóírást kommunikatív tevékenységnek fogja fel:
a hosszabb kihagyások után mindig leírja a hallgatás okát.24 Szendrey Júlia és Kölcsey Antónia naplóírásának leglényegibb különbsége az, hogy az utóbbiban – az
előbbivel ellentétben – fontos szerepet kap a mindennapi események leírása. A
bejegyzések rendszerint valamilyen családi, falubeli eseményt, érdekesnek tartott
történetet, személyes megfigyelést, és ezekhez fűzött gondolatokat tartalmaznak,
és a vidéki életről, napi munkákról, fonásról, virágokról, vászonmunkáról is részletes leírást adnak. Gyakran előfordul, hogy a naplóíró egész jeleneteket ír le, az
írás kezdése is konkrét eseményhez (Wesselényi Miklós látogatásához) kötött.25
Ezzel szemben Szendrey Júlia minden naplójára (a leánykori naplóra pedig kiemelten) jellemző az, hogy nem „tényeket”, eseményeket rögzít, hanem ezek hatását az életére, lelkére, belső világára. Csak utalásszerűen említ meg eseményeket
az életéből, nem írja le részletesen ezek kimenetelét, ehelyett inkább a hozzájuk
fűződő gondolatait fejti ki.
A két napló önértelmező stratégiái így alapvetően különböznek. Kölcsey Antónia a szokásait, társaságbeli viselkedését, tetteit elemzi, és elsősorban a javulás szándéka meghatározó nála,26 amikor visszatekint egy időszakra, akkor is ez
áll önelemzése középpontjában.27. Mindig egy konkrét eseményt, történetet ír le
részletesen, felmerülő gondolatait csak egy-két mondatban, megjegyzésszerűen
jegyzi le. Szendrey Júlia írásmódjára épp ennek a fordítottja jellemző: a gondolatok részletes kifejtése és a háttérben álló esemény elhallgatása vagy rövid uta23
24
25
26
27

Gábor 1982: 79.
1840. augustus 18.; 1841. december 1.
Gábor 1982: 7.
1838. június 28: „reménylem, hogy ipar [szorgalom – Gy.E.] és idő le fogják e’ hibát győzni.”
1839. január 1.
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lás formájában való említése.28 A két naplóírói módszer különbségei még inkább
szembetűnőek a francia kultúrtörténet eredményeinek szemszögéből.29 Tóth
Zsombor szerint az „autobiográfia két nagyon fontos komponense az esemény- és
az én-reprezentáció.”30 A Szendrey Júlia-napló súlypontja nyilvánvalóan az utóbbi,
a Kölcsey-naplóé pedig az előbbi irányba tolódott el. Bármennyire is sarkos és önkényes eljárásnak tűnik e két komponens éles szétválasztása, annak megértéséhez,
hogy mit jelent az írás a napló létrehozója számára, jelentős segítséget nyújthat.
Tóth Zsombor nem Paul de Man álláspontjából indul ki, miszerint „az önéletírás
nem műfaj, hanem olvasási alakzat”, ugyanakkor nem is a lejeune-i horizontba
helyezkedik bele. Úgy gondolja, hogy a „különféle társadalmi szintekről érkező
emberek, különféle műveltséggel, írástudással, mentalitásokkal, célokkal és motivációkkal operáló szerzők szövegei nem feltétlenül egy vitatható műfajba, hanem
sokkal inkább egy olyan írásgyakorlatba tömörülnek, ahol nem egy adott átfogó
műfaji kritérium a kánonszervező elv, hanem sokkal inkább egy olyan mentalitás,
ami az íráshasználathoz kapcsolódik, és az írásgyakorlatban mint írásszokás jelenik meg.”31 Talán éppen az „írásszokások” mérhetetlen sokféleségével magyarázható az, hogy sokakban a napló definiálhatatlanságának gondolata is felmerül.32
Szendrey Júlia és Kölcsey Antónia naplójának összehasonlítása azért is célszerű, mert – néhány év különbséggel – mindketten Tänzer Lilla „biedermeier”
leánynevelő intézetének a növendékei voltak,33 így műveltségük, olvasottságuk
szintje és jellege nem állhatott távol egymástól, írásukat mégis egészen más gondolatvilág és stílus jellemzi a naplóvezetés eltérő célja és módszere következtében.
Kölcsey Antónia hat évig – ha változó intenzitással is, de folyamatosan, fegyelmezetten – vezetett naplója véleményem szerint mint napló „egységesebb”, mint
Szendrey Júlia különböző időpontokban, nyilvánvalóan az önkifejezés céljából
írott naplói, amelyek sokkal inkább átlépik a műfaj kereteit azáltal, hogy egyes
bejegyzések szinte önálló eszmefuttatásokká válnak, és akár külön–külön, a napló
kontextusától függetlenül is lehetne értelmezni őket.34 Kölcsey Antónia naplója
28

29
30
31
32
33
34

Ennek az a következménye, hogy hasonló témák olykor megjelennek a két naplóban, de hasonló gondolatok nem. Például a feltámadás témája, amelyet Szendrey Júlia nem köt konkrét
eseményhez, de hosszú eszmefuttatást ír róla, Kölcsey Antónia naplójában egy temetői látogatáshoz kapcsolódóan vetődik fel egy rövid megjegyzés erejéig. (Gábor 1982: 11).
Keszeg 2011.
Tóth 2006: 335.
Tóth 2006: 340. Kiemelés az eredetiben.
Vaderna 2013: 211.
Kalla 2010: 134, 578.
Ezt bizonyítja a koltói napló szeptember 28 – i bejegyzésének Halhatatlanság címen való
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történetek halmazából álló, elbeszélő jellegű napló, míg Szendrey Júlia naplójára
sokkal inkább jellemző az analitikus jelleg, az állandó önelemzésre való hajlam és
igény.
Feltűnő, hogy az írásszokások még a reformkori lánynaplókban is mennyire
különböznek egymástól. Slachta Etelka „soproni úrileány” tizenöt kötetben fennmaradt, jegyzetszerű naplói, amelyekben adatok (személyek, helyszínek), idegen
nyelvű kifejezések tömege jelenik meg nemcsak Szendrey Júlia belső önelemzésre
korlátozódó naplóírói módszerétől áll távol, de Kölcsey Antóniáétól is, aki részletesen, komplex leírásként konstruálja újra napjainak apró eseményeit.35 Etelka
naplóinak „adatbősége”, jegyzetszerű mivolta tekintetében inkább az intenzív társasági életet élő Bártfay László naplójához hasonlít, akiről Kalla Zsuzsa megjegyzi:
„A beszélőt szinte mondatonként más és más helyszínen, más szerepben látjuk,
az identitás sok-sok „egy napra szóló én”-ből áll össze.”36 Etelka naplójában is
fontos szerepet kap a mindennapi események leírása: társaságbeli eseményekről,
bálokról, operákról, színházi előadásokról, saját öltözékéről ír. Néhány jellemző
feljegyzés, amely jól mutatja a helyszínek, személyek és egyéb adatok kavalkádját: „1838. december 27-kén. Gróf Zayné fia s unokája látogatására jövén, bált
adott. Rajtam fehér atlasz, fehér s kisded rózsaszín rózsák valának. Marim is itt
volt, rózsaszínben. Marim, Buday Lóri s én, legtöbbet táncoltunk, cottilont gróf
Péchyvel, mazurt kapitány Batkyval táncoltam.”37, „Február 1-jén. Reggel próbán.
Este a hangversenyben: kék ruhám vala, gyöngyök, brilliant fermoir-ral, brilliant függő és brilliant tű hajamban.”38 Ilyen jellegű feljegyzésekre nem találhatunk
példát Szendrey Júlia naplóiban, de a leveleiben igen. A különböző személyektől
származó naplójegyzetek összehasonlítása éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy
Szendrey Júlia írásgyakorlatában összecsúszik a napló- és a levélfunkció. Akár úgy
is lehetne fogalmazni, hogy azt a funkciót (eseményreprezentáció), amit Bártfaynál, Slachta Etelkánál, Kölcsey Antóniánál a napló betölt, Szendrey Júliánál a levél helyettesíti. Mivel naplóírása szinte kizárólag a „közösségtől elvonult privát
én írásgyakorlatának (önelemzésének) lenyomata,”39 a társadalmi reprezentáció

35

36
37
38
39

megjelentetése az Életképekben, amely a korabeli olvasó, sőt hat évtizeddel később Bihari
Mór számára is inkább egy önálló dolgozat, mint egy naplóbejegyzés látszatát keltette. (Bihari 1909: 173–174.)
Slachta Etelka és Kölcsey Antónia naplóinak recepciójáról, ezek összevetéséről lásd: Katona
2014: 25–36.
Kalla 2010: 482.
Katona 2004: 17.
Katona 2014: 24.
Vaderna 2013: 214.
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személyes átélésének rögzítését a levelezés biztosítja számára. Ugyanakkor naplójának néhány bejegyzését levélformában írja,40 olykor konkrét levélszövegeket
is belemásol kommentár kíséretében.41 Ezzel a két műfaj (levél és napló) és a két
komponens (esemény- és önreprezentáció) sajátos keveredését eredményezi.

Fogalomhasználat: szenvedély- és szerelemfelfogás
Szendrey Júlia önelemzéseiben, lélekelemzéseiben kulcsfontosságú a szenvedély
fogalma.42 A naplóban állandóan visszatérő gondolat az, hogy a szenvedély tönkreteszi a boldogságot, és „nem nyujthat szelíd, békés örömeket”. Ez a jelenség végigvonul a szövegen, egyfajta „szenvedélyelméletté” fejlődik ki, amely szorosan
összefonódik a boldogságról megfogalmazott gondolatokkal. A szenvedélynek
ilyenfajta értelmezése, negatív megítélése nem egyedülálló a korban, a szenvedélyesség egyértelműen károsnak tartott tulajdonság például Bártfay László naplójában is, amelynek ellenpólusát „az önmegtagadás/önuralom fogalma jelöli ki.”43
Ennek a nézetnek korabeli elterjedtségét mutatja az a hatás, amelyet a sztoikus
filozófia; a „sine ira et studio” eszménye gyakorolt a tudományos magatartásra.44
A szenvedély kifejezés Szendrey Júlia naplójában is többnyire negatív értelemben,
40

41
42

43
44

Az első bejegyzés: „Levélkivonat, Thézinek” (Februar, 846. Erdőd), Oct. 21-én. Károly, Octob. 23-án, Erdőd.
Martius 13-án, Erdőd. Térey Marihoz írt levél kommentárral.
Az érzelmekre vonatkozó diskurzusban fordulópontot jelentő 18. század a fogalmak szintjén
is változást hozott: az „indulatok, affektusok” helyett ekkor kezdenek el „érzésekről és szenvedélyekről” beszélni, míg a 19. században „a klasszikus megnevezés, az indulat eltűnik a
szótárból, megjelenik viszont a szenvedély”. Laczházi 2009: 226–228.
Bártfay László szenvedélyfogalmáról lásd: Kalla 2010, 499–500.
Az antik szerzők írásaiban a szenvedély adott változata (harag, félelem, stb.) rendszerint
meg van különböztetve a rá való hajlamtól. Seneca a De ira (A haragról) című értekezésében
„más elítélendő szenvedélyek analógiájával”, az „éppen fennálló lelkiállapot, illetve az állandó hajlam fogalmi szétválasztásával világította meg” a haragos és a könnyen haragra gerjedő
közötti különbséget. Cicero is megkülönböztette a „kóros állapotot” a „rá való hajlamtól”.
Dávidházi Péter megállapította, hogy Toldy Ferenc 1851-es irodalomtörténetének cicerói
mottója és a híres, tacitusi szállóige alapvető gondolata közös: „az igazság érdekében a szerzőnek (történésznek vagy filozófusnak) úrrá kell lennie haragján és makacsul rögzült elfogultságain.” Később Gyulai Pál értékrendjében is fontos szerepet kapott a harag elfojtása,
a tűrés, számos kortársával együtt „a lelki teherbírás megőrzésén mint közvetlen célon túl
ugyanabból az általános filozófiai meggyőződésből hirdette (és próbálta gyakorolni) a harag
megfékezését, mint a sztoikusok: a világrendet el kell fogadnunk. Dávidházi 2004: 569, 570,
611, 613.
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káros, pusztító hatású, a boldogságot veszélyeztető, félelmetes tulajdonságként fordul elő,45 mégis több ponton különbözik a korban elterjedt szenvedélyfogalomtól.
Szendrey Júlia „szenvedélyelméletében” kulcsfontosságú szerepe van a hideg
– forró oppozíciónak, amely szerint szenvedély nélkül az ember érzéketlenné
válik, elfásulnak érzései, érzések nélkül pedig nincs élet (lelki értelemben). Ezt
sugallja ez a mondat is, amely szerint a szenvedély a lét érzékeléséhez szükséges:
„… nekem fölizgatás és szenvedély kell, mi elfoglaljon, mi éreztesse, hogy élek!”
A naplóíró a szenvedélyt nem az önfegyelemmel, hanem a hidegséggel, vagyis az
érzéketlenséggel állítja szembe.
Ez a gondolat tűnik fel később a kolozsvári naplóban is, amelyben már nem a
szenvedély megléte, hanem éppen a hiánya riasztó: „Hátha többé soha, soha nem
érezek! Oda jutottam, hogy hálát adnék a legroszabb szenvedélyért, csak támadna szivemben…” Ez a gondolatmenet feltűnően különbözik a korabeli naplókban
megfigyelhető nézettől, amely éppen a szenvedélymentesség elérését tekinti célnak. Bártfay László naplójában a „szenvedelmek” elfojtására, vagy nemesítésére,
valamint „mértékletességre, józanságra, indulatmentességre” törekszik:46 eszerint
a szenvedély olyan káros tulajdonság, amelyet az önfegyelem segítségével le kell
és le lehet győzni. Széchenyi István naplójának szövegéből az tükröződik, hogy a
szerző nem hisz a szenvedélyek teljes elfojtásának lehetőségében, de ennek ellenére az egyensúly elérését, jelleme nemesítését tekinti céljának, az önelemzés önvizsgálatot jelent számára, amelyre a személyiség fejlődése, tökéletesítése miatt van
szükség a rossz hajlamok ellenében.47 A korabeli naplók önelemzéseire jellemző
az önnevelés, a javulás állandó szándéka, a naplóírók központi kérdése az önelemzés során, hogy ebből mennyi valósult meg a gyakorlatban. A naplóírás célja
gyakran a személyiség fejlődésének folyamatos ellenőrzése, s a cselekedetekből
való tanulság levonása.48 Széchenyi elméletben is alátámasztja a nézetek és tettek
összehasonlításának fontosságát.49
Szendrey Júlia naplójában az önelemzés nem ezt jelenti. Bár a naplóíró állandóan szembesíti magát megfigyelt, s önmagában tudatosított hajlamaival, tulaj45
46
47
48

49

1846. október 21, 1847. március 11, 1847. március 25.
Kalla 2010.
Viszota 1925: 191, 207.
Széchenyin kívül sok naplóírónál figyelhető meg ez, például Wesselényi Miklósnál, Kölcsey
Antóniánál, aki általában a szokásait, viselkedését, valamely esemény alkalmával tanúsított
magatartását vizsgálja, vagy az intenzív társasági életet élő Bártfaynál, akinél a napló az önnevelés eszköze, ezért kiemelten fontos számára az elmúlt napra való visszatekintés, saját
tetteinek kommentálása.
Viszota 1925: 704.
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donságaival, a változásra való törekvést fölöslegesnek, – az első bejegyzés szóhasználatával élve – erőltetett helyzetnek tartja. A szenvedélynek az ember jellemére
gyakorolt hatása foglalkoztatja,50 de úgy gondolja, hogy nem lehet elfojtani a szenvedélyt, nem lehet változtatni a lélek szenvedélyes alaptermészetén:51„Az érzéketlen élete kárhozat; szintúgy mint kinek keblében az érzelem szelíd jótevő sugára
helyett ennek tulsága által előidézett vad láng él; ilyennek nincs valódi boldogsága.
Küzdjön ő bár e szenvedélyessége ellen, veszteni fog, s lelkét az egymást űző indulatok mámora fogja rövid és tökéletlen örömekkel kábítani […]” A Szendrey Júlia
naplófeljegyzéseiben olvasható lélekelemzések egyik fő specialitása talán éppen a
szenvedélyfogalmán keresztül ragadható meg. A leánykori naplóban – a korabeli
nézetekkel ellentétben – a szenvedély nem legyőzhető, és nem legyőzendő érzés,
hanem az élet alapvető szükséglete. Igaz, hogy veszélyes, negatív tulajdonság, de
nem a pozitív értelmű önuralommal, hanem az érzéketlenséggel van szembeállítva, amely a naplóíró számára az élet „megszűnését” jelenti. Úgy vélem, hogy
ez a „szenvedélyelmélet” nem tudatosan követett koncepcióra vezethető vissza,
mégis olyan következetesen visszatérő gondolatsort hoz létre, amely rendkívül
hatékony önértelmező stratégiát jelent a napló írója számára. A szövegben megfigyelhető szerelemfelfogás is szorosan összefügg a „szenvedélyelmélet” alapvető
gondolataival. A szenvedély kifejezést nemcsak önmagára vonatkozóan, hanem
Petőfi lényének alapvető jellemvonásának jelölésére is használja a naplóíró, a szó a
költő szinte valamennyi említésekor előfordul.52. Kapcsolatuk alapjának is a mindkettejükben felismert szenvedélyes természetet tartja.53 A szív és a lélek gyakori
megkülönböztetése (a szív és a lélek fájdalma,54 a szív és a lélek szerelme55) azon
az elven alapul, hogy az előbbit heves, szenvedéllyel telített, de gyorsan múló, nem
tartós érzelmekhez, az utóbbit pedig szenvedélytől mentes, mély, és halhatatlan,
örök érzésekhez köti a szerző. A naplóíró számára az önuralom nem az önmegtagadás által kiküzdött, a magatartást meghatározó tulajdonság, mint Bártfaynál,
50
51
52
53
54

55

1846. nov. 18, 1846. december. 8.
1847. április 5, 1847. június 12
1846. oct. 21-én, 1846. nov. 14-én, 1847. martius 13-án.
OSzK Kt. VII/190.
1846. október 10: „Kimondhatatlanul fáj - nem a szívem - ugy hiszem a lelkem. Nem heves
fájdalom ez, melly minél hevesebben viharzik át fölöttünk, annál csekélyebb nyomot hagy
maga után, hanem egy mély fajdalom, melly örvényszerű mélységébe sodor nyomtalanúl
minden vígaszt és okoskodást.”
1846. nov. 9-én: „.De nem így, ha lelkünk szeret; nincs idő, távolság, nincs semmi földi esemény, melly őt megsemmisítse. Nem zajog, nem szenvedélyes ez, hanem szent, tiszta, a mulandóság határain túl, s igy: örök!”
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hanem alapvető, ösztönös (vagy belénevelt?) képesség, amely éppen akadályozza a
boldogság elérését.56 Ezen a ponton függ össze az önuralom kérdése a szerelemfelfogással: a naplóíró szerint éppen az önuralom önkéntes feladása jelenti a boldogságot, a szerelmet. Bár a szerelemvágy sokszor feltűnik a naplóban,57 a szenvedélyt
nem az önuralom, hanem az önkéntelenségről vallott felfogás fékezi.58
Ez a szenvedélyfogalom befolyásolja azt is, hogy milyen érzelmi gyakorlatokról árulkodnak a naplószövegek. Monique Scheer hívta fel a figyelmet annak
jelentőségére, hogy az érzelmeket gyakorlatokként is fel lehet fogni, vagyis nem
csupán olyan dolgokként, amelyeket birtoklunk, hanem olyanokként is, amelyet
teszünk.59 Elemzése szerint érzelmi gyakorlatoknak tekinthetőek azok a szokások,
rituálék, mindennapi tevékenységek, amelyek segítenek bennünket bizonyos érzelmi állapotok elérésében, például a médiafogyasztás is ide sorolható. Ezek az érzelmi gyakorlatok koronként változnak, erre tipikus példa az udvarlás, amelynek
változandósága épp a médiumain keresztül mérhető igazán (szerelmeslevél, sms,
stb.) Elméleti szinten Monique Scheer négy fő érzelmi gyakorlatot nevez meg:
mobilizálás, elnevezés, kommunikálás és érzelemszabályozás.60 Szendrey Júlia
esetében mind a négy gyakorlat tetten érhető és mindegyik szoros kapcsolatban
áll a szenvedélyről vallott felfogásával.
A szenvedély átélésére, a valódi szellemi, érzelmi elfoglaltság átélésére való törekvés rendkívül erős a naplóíróban. Ebből következik, hogy az érzelmek mobilizálására is többféleképp törekszik. Egyrészt a társasági életben való aktív részvételen keresztül, ez azonban eredménytelennek bizonyul.
1847 februárjában írja:
„Mert most ugyan minden nap élvezem azt, mit a világgal együtt mulatságnak
tartok, és udvaroltatok magamnak, táncolunk, muzsikálunk, sok embert látok
körömben, fecsegek, nevetek, s mindent elkövetek, mit csak elszóródásáért felkeres az ember, mégis a legcsekélyebb bensőség nélkül foly életem, hogy több
elfoglaltatása van lelkemnek, ha alszom, mint most ébren; - nincs egy tárgy,
56

57
58

59
60

„De uralkodni magamon mindég tudtam eddig… Pedig még nem is élvezém a gyönyört, mit
csak egy fölöttünk uralkodó érzelem kielégitése szerezhet, ama boldogságmámort, mit csak
önkénytelen átadás idézhet elő.”
1846. dec. 2., dec. 6., 1847. Martius 2.
„Önkénytelenűl kell a szerelem hatalmának rajtam uralkodni, nem pedig erővel kikönyörgenem ismeretségét. Nem érezhetek ekkor szerelmet, csak önmagamat csalom, hogy ez érzékcsikland, mi kissé elfoglal, ama mennyet alkotható magasztos érzelem.”
Scheer 2012: 194.
Scheer 2012: 209–217.
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melly figyelmem tellyes mértékben lefoglalhassa, egy érzet, melly lelkemig
hasson, ámbár minden nap érzek, hol bosszúságot, hol diadalt, megcsalatkozott reményen, vagy nem várt örömen, de ha a tárgy nincs szemem előtt, vele
együtt az érzelem, mit előidézett, is eltűnik.”61
Ez a gondolatmenet élesen megkülönbözteti az ember belső, lelki életét és a
nyilvánosság számára is érzékelhető, külső életet, ahogy a második bejegyzésben
Bulwer regényéből másolt, német nyelvű idézet, és a napló számos más feljegyzése
is. A társasági életet, a szórakozást, az „elszóródást” felületesnek tartja, mivel csak
gyorsan múló érzéseket okoznak, nem valódi, tartós érzelmeket, amelyekre pedig
nagyon vágyik. Korábban, 1846 novemberében hasonló tapasztalatok lenyomata
jelent meg a naplószövegben:
„Én azért kivánkozom mindég annyira a nagyobb világ mozgalmai közé, mert
mindég azon reményt táplálom, hogy talán fogok valamit számomra is találni,
mi hosszabb időre, tartósan elfoglaljon; de eddig mindég csalódtam, s pedig
milly örömem van, ha életet vagy érdeket érezek valami tárgy iránt, mennyire
táplálom ez, de hiában! ennek, mindég olly hamar vége van, és ismét olly hideg
és holt lelkem, mint a kővé vált fájdalom. Pedig én így nem élhetek, nekem
fölizgatás és szenvedély kell, mi elfoglaljon, mi éreztesse, hogy élek!”62
Ez a kontextus arra is rávilágít, hogy a szenvedély mennyire tág jelentésű fogalom a naplóban, mennyivel többet jelent a pusztán szerelmi szenvedélynél.
Kérdés, hogy ha a társasági életben való aktív részvétel nem jelentett hatékony
mobilizáló stratégiát a mélyebb érzelmek tekintetében, akkor mi tekinthető olyan
érzelmi gyakorlatnak, amely komoly hatással volt a naplóíró belső világára. A
válasz: az olyan magányos tevékenységek, mint a zongorázás, az olvasás vagy
maga a naplóírás. Míg a zenélés a fantáziáját mozgatja meg (1847. jan.18.), az
olvasás érzelmek elemzésére sarkallja (1846. jún., okt. 26.), a naplóírás maga pedig mind mennyiségében, mind minőségében saját érzelmi életének függvénye.
Az utóbbi jelentőségét nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Szendrey Júlia naplóírói gyakorlata nem rutinszerűen űzött, mindennapi tevékenység, hanem maga
az írás aktusa is érzelmek függvényében jön létre. Az egyes naplók, valamint az
ezeken belüli egyes bejegyzések keletkezése között eltelt rövidebb és hosszabb időszakaszokat figyelembe véve úgy tűnik, hogy az egyedüllét, a kételyek, a töprengések, amelyek az emberi érzések mély elemzésére adtak lehetőséget, sokkal inkább
61
62

OSzK Kt. VII/190.
OSzK Kt. VII/190.

291

_Hajnal István Kör kötet_.indd 291

2019. 06. 12. 15:14:40

Az érzelmek története

Gyimesi Emese

inspirálták naplóírásra, mint életének boldog periódusai. (Egyetlen példa: a Petőfi
feleségeként Pesten töltött időszakból mindössze egy bejegyzés származik, amely
egy váci utazásukat meséli el.)
Az érzelmek megnevezése a megtapasztalásuk fontos része.63 A kifejezés is
meghatározza az élményt, nemcsak fordítva. Éppen ezért az érzelmekről való beszédmódok elemzése is sokatmondó lehet. „Ki volna képes most ez érzést bennem
megmagyarázni! Hiszen a szerelemnek gyönyörének is kell lenni, s én csak olly
fájdalmakat érezek.” – olvasható az 1846. október 10-én kelt bejegyzésben. A fiatal
leányt, aki ekkor még a tizennyolcadik életévét sem töltötte be, komolyan foglalkoztatják olyan pszichológiai kérdések, mint a megfelelő önismeret hatása a párkapcsolatra, az egyéni szabadság hatása a másik boldogságára, a döntések lehetséges következményeinek felmérése, a bizalom jelentősége, a megszokás veszélyei,
az érzelmek tartóssága, valamint az önmegtartóztatás és önátadás kérdéskörei.
A folyamatos önelemzés, a kavargó érzelmekre adott reflexiók során nemcsak a
megnevezés, hanem a kommunikáció és az érzelemszabályozás gyakorlatait is alkalmazta. Noha az utóbbi a társadalmi konvencióknak való tudatos megfelelésnek
is tűnhet, a naplóíró nem pusztán tudatos gyakorlatnak, sokkal inkább mélyről fakadó ösztönnek tartja: „Van egy megfoghatlan varázshatalom lelkem fölött, melly
még tán akkor sem hagyná kimondanom, mi pedig talán az élet legfőbb üdvét
teremthetné meg számomra. Egy megfoghatlan hatalom, melly óriási erővel küzd
a szenvedély ellen, s még eddig nyert!” Emellett a társadalmi kontroll és az egyén
érzelmeinek szembeállítása is hangsúlyt kap saját küzdelmének ábrázolása során.
1847. február 3-án írja:
„Még ennyire nem támadta meg a világ lelkem minden érzeményeit, rút árnya
nem sötétíté ennyire el annak minden fényvilágát, mi benne föltárta az életkedv olly sokszor majdnem elölt virágát. De büszke öntudattal emelkedhetem
e gyáva világ kíméletlenségei fölé, mert nem érti szívem érzelmeit, azért fürkészi azt bosszús kíváncsisággal […] erősnek szoktattam lelkemet, s most sem fogom magam eltiportatni. – Oh de e hideg büszkeségért valódi boldogságomat
kell adnom, föláldoznom szívem lángérzeményeit […]”64

63
64
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A felületes, könnyen ítélkező, az érzelmek helyett csupán a külsőleg érzékelhető viselkedésmódokat számon tartó nyilvánosság és az egyén szembenállása a
naplószövegek egyik fontos visszatérő motívuma. Az idézett bejegyzésben is ez
a probléma jelenik meg. Milyen megoldás állhat az egyén rendelkezésére ilyen
esetekben? Szendrey Júlia feljegyzéseiben a kommunikáció alternatív formái kerültek előtérbe, amelyek a benne kavargó ellentmondásos érzelmek lecsillapítását
is szolgálták. Az érzelmeivel kapcsolatos kommunikáció gyakorlata két formában
is megnyilvánult: egyrészt a barátnőjéhez, Térey Máriához írott és elküldött levelekben, másrészt a Petőfinek szánt, de postára soha nem adott, csupán a naplóban
rögzített levelekben. Ezeknek az egyes szám második személyben megírt, mégis
naplóbejegyzéssé vált leveleknek a funkciója leginkább saját kétségeinek kifejezése, gondolatainak tisztázása volt, végső soron saját érzelmeinek megérlelése. 1847.
április 26-án, egy hónappal eljegyzésük előtt egy Petőfitől kapott levélre írt, de az
apai tilalom miatt el nem küldött választ jegyzett fel:
„Gondolja meg, az istenre és mindenre mi szent Ön előtt, kérem, gondolja meg
jól, ismer-e Ön engem annyira, miszerint meg lehessen győződve, hogy szerelmem és bírásom Önt mindenek felett boldogíthatják; de jól megértsen Ön, én
tartós boldogságot értek, nem rövid kéjmámort, mi elszédíti a lelket, hogy észrevétlenül és biztosan ássa meg boldogságunk sírját. Kielégítheti-e Ön forró lelkének vágyait egyetlen nő habár leglángolóbb szerelme? Ha a megszokás, folytonos
és akadályok nélküli bírás nem unatná-e meg Önnel a nőt, ki hogy boldogíthassa
Önt, mindenét elhagyá, s kinek életüdvet csak Ön szerezhet? Ezek olly kérdések,
mellyekre nem esküdhet meg senki, mert a jövő sokszor a leghihetlenebb dolgot
teszi lehetővé. De esküdjön meg Ön, hogy szerelme most szent és tiszta minden
egyéb érdekektől, s hogy hiszi miként életével egy határú szerelme, akkor, ha ezt
megteszi Ön, akkor nincs akadály nincs határ, melly Öntől elszakíthasson; akkor
ugyan jobban nem szerethetem mint most, mert ez lehetlen, de imádni fogom és
boldogítani Önt lelkem egész hatalmával és szenvedélyével!”65
Ez a bejegyzés egy hónapokon át tartó, kételyekkel teli, a szerelemmel járó érzések széles skáláját felvonultató, a határozott önuralom és a teljes önátadás pólusai közötti vergődés végpontját jelentette. Egyben azt is jelezte, hogy a rendszeres
önreflexió megérlelte a naplóírót az életét visszavonhatatlanul befolyásoló döntés
meghozatalára, miközben végig tisztában volt a választás súlyával. Ennek a folyamatnak pedig szerves része volt az a sajátos kommunikációs gyakorlat is, amelyet
a fiktív levelek írása és a naplóbejegyzések közé illesztése, a párbeszéd illúziójának
megteremtése jelentett a naplóíró számára.
65
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Összegzés
Szendrey Júlia írásgyakorlatai és érzelmi gyakorlatai szoros kölcsönhatásban voltak egymással. Naplószövegeinek keletkezését mélyen befolyásolták érzelmi állapotai. Mivel nem rutinszerűen ismétlődő, napi tevékenységet jelentett számára a
naplóírás, hanem bizonyos lelkiállapotok által inspirált elmélkedést, önelemzést,
sokkal inkább a kritikus időszakok felfokozott vagy csüggedt hangulatához, a töprengéshez, a vágyakozáshoz kötődött, mint a felhőtlen boldogság érzéséhez. Az
írásnak ezáltal fontos érzelmi funkciója, pszichológiai jelentősége volt. A nehéz
döntéshelyzetek, a kételyek, a felkavaró gondolatok, az elragadtatás és az eltompultság állapotaiban csillapította, egyben szembesítette önmagával a naplóírót,
vagy éppen még inkább felerősítette, tudatosította érzelmeit. Az írás aktusa tehát
hatást gyakorolt arra, hogy miként dolgozza fel, hogyan teszi önismerete részévé
érzéseit, míg az érzelmek döntően befolyásolták, hogy mikor és hogyan írt.
Az 1846 februárja és 1847 júliusa között keletkezett leánykori napló bejegyzéseiben egy hosszú folyamat rajzolódik ki, amely mind az egyéni önismeret alakulása, mind az érzések érlelődése szempontjából meghatározó volt. A szenvedély fogalma központi jelentőségű önelemzései során, hiszen a bejegyzések egyik
visszatérő alapkérdése, hogy miként hozzon döntéseket az ember, hogyan lehet
boldog, ha szenvedélyes. A tizenhét, tizennyolc esztendős lány nagyon komolyan
vette magát a naplóírás aktusát. Míg levelezésének retorikája sokszor humoros,
enyelgő, a naplóbejegyzésekben nem ütött meg ilyen hangnemet.66
A nyilvánosság és a privát szféra, a társadalom és az egyén, a külső és a belső
élet elkülönítése, amelyet már az 1846 júniusában írott, második bejegyzés megtesz, alapvetően meghatározza a naplószövegek világképét, sőt az írás funkcióját,
mennyiségét és minőségét is. Mivel a napi eseményeket, a hétköznapi élet történéseit nem tartja megörökítésre méltónak, csak akkor, ha azok komoly hatást gyakorolnak az ember belső világára, ritkábban ír, mint a legtöbb korabeli naplóíró,
és csak érzelmekre, pszichológiai kérdésekre fókuszál. Így „lélekesemények” határozzák meg írásszokásait. Érzéseinek árnyalt megértése, gondolatainak tisztázása,
rendszerezése – amely írásának fő funkciója – olyan alapvető emberi kérdéseken,
olyan egyéni küzdelmeken keresztül történik, amelyek a korszak egyik legkülönlegesebb női naplójává teszik Szendrey Júlia szövegét.

66

Egyetlen kivétel, amikor egy Térey Máriához írott levélrészletét másolja le az 1847. március
13-án írott bejegyzésben.
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A házastársi konfliktusok és érzelmek
kifejeződése egy kisbirtokos honvéd
II. világháborús levelezésében
A tanulmány témája egy úgynevezett orientációs érzelem kifejezésmódjának,
kommunikációjának elemzése. Az orientációs érzelmek: a szeretet, a gyűlölet és
ezek variációi (rokonszenv-ellenszenv, vonzalom-averzió) teljes mértékben szabályozottak társadalmilag,1 így jogosan vizsgálhatjuk azokat történettudományi
vagy antropológiai szemszögből is. Az egyes társadalmak emberi kapcsolataiban
más és más érzelmek hangsúlyosak, illetve hasonló érzelmeket különböző módokon szabad/illik kifejezni. Az érzelmek kifejezése az egyes társadalmakban eltérő
kommunikációs csatornákon történik.
A tradicionális, zárt(abb) közösségek többsége a kommunikáció szempontjából inkább „kontextuserősnek” (high-context)2 számít, azaz az információ nagy
részét a fizikai környezet vagy a kommunikátorok ismeretei szolgáltatják, így a
résztvevő feleknek elegendő verbálisan „szűkített kódokat”3 használniuk. A Me1

2

3

Heller Ágnes szerint a biológiai- vagy ösztönalapú ösztönzőkkel (drive-okkal), érzésekkel
(affektusokkal) ellentétben az érzelmek (emóciók) mind tisztán társadalmiak, tehát tanultak. Ugyanakkor minden vonatkozásban idioszinkretikusak – azaz egyénre jellemzők: vannak közös jellemzőik, de nincs tipológiájuk, mivel egy ember ugyanazon emóciói is különbözők lehetnek más-más személyek iránt. Az érzelmek egyben érzésdiszpozíciók: az ember
érzelmei öngyullasztóak, maga teremti meg újra és újra az érzésszituációkat. Csak akkor beszélhetünk érzésdiszpozícióról, ha időben tartós és megfelelő magatartással jár együtt. Az
orientációs érzelmek azzal kapcsolatban orientálnak, hogy kik azok a személyek, akikkel az
együttlét kívánatos, vagy éppen kerülendő. (Heller 1978: 231−236.) Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a házastárs iránti érzelem is olyan emóció, érzésdiszpozíció, amely társadalmilag befolyásolt, de egyénre jellemző, és a magatartásban is tartósan tükröződik – tehát
teljes joggal foglalkozhatunk elemzésével.
Az E. T. Hall (1959) által bevezetett high-context kifejezést Hidasi Judit (2004: 46−47.) magyarította kontextuserősként. Borgulya Istvánné Vető Ágnes Ágota javaslata (2014: 89.)
ugyanezen kifejezés fordítására a „nagymértékben kontextustól függő”, amely jobban körülírja a fogalom lényegét, de használata nehézkesebb.
Basil Bernstein iskolás gyermekek vizsgálata során jutott arra a felismerésre, hogy a London
külvárosában élő tanulók és a középosztálybeli gyermekek beszédstílusa eltérő: míg előbbiek
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dick–Sabean szerzőpáros úgy véli, hogy a paraszti és a munkás-résztársadalmak
esetében megtalálhatók azok a kritériumok, amelyek a szűkített kódok alkalmazásához vezetnek: a közös történetek, a közvetlen társadalmi kapcsolatok, amelyek
az érdekközösségen és kimondatlan feltevéseken alapulnak. A társadalmi kapcsolatok nagymértékben konkrét kifejezésformákban és szimbólumokban fejeződnek ki, amelyekben a jelentések nagy része implicit, vagyis a verbális artikulációs
küszöb alatt marad. Hiányzik az igény arra, hogy a szándékot verbálisan is kidolgozzák, explicitté tegyék.4
Az egyéni érzelmek kifejezésének területén a hagyományosabb társadalmakra
különösen jellemző a kidolgozott verbális kódok mellőzése és az instrumentális
kifejezési módok előnyben részesítése. Ha mégis kifejezik nyíltan érzelmeiket, azt
elsősorban a társadalmi-közösségi normák és kategóriarendszerek megerősítése
érdekében teszik. Ezzel szemben a középosztály kidolgozott kódjai inkább a személyességet, az egyéniséget hangsúlyozzák.5
A magyar paraszti, illetve paraszti gyökerű társadalomban6 az érzelmek kifejezése többnyire a „szűkített kódú” kommunikációs stílus szerint történt. A
dolog természetében rejlik tehát az érzelmek kutatásának első számú nehézsége:
amennyiben nem lehet élőben megfigyelni, igen csekély az esély arra, hogy utólag
rekonstruálni lehessen az egyes társadalmi kapcsolatok résztvevőinek érzelmeit
s azok kifejezési-megfogalmazási módjait. Az írásbeliségnek a mindennapokban
játszott mellékes szerepe miatt az érzelmek „valós idejű”, nem visszaemlékezés-jellegű rögzítésére pedig csak kivételes helyzetekben találunk példát. A vizsgálat
másik nehézsége, hogy főleg a családon, rokonságon belüli kapcsolatokat átható
érzelmek túlságosan intimek ahhoz, hogy a részvevő felek egy kívülálló számára
nyílt betekintést engedjenek valódi természetükbe, akár egy recens kutatás során
is.

4
5
6

úgynevezett „szűkített” vagy „korlátozott” (restricted) kódokat használnak, addig a jobbmódú, műveltebb családok gyermekei „kidolgozott” (elaborated) kódokat. (Bernstein 1964:
55−69.)
Medick−Sabean 1984: 32−33.
Medick−Sabean 1984: 33.
Mivel a „paraszt” és a „paraszti” terminusok használatát illetően a társadalomtudományokban a mai napig nem született széles körűen elfogadott konszenzus (lásd: Molnár 2005), a
terjedelmi korlátok miatt e tanulmány sem vállalhatja fel e kérdés végleges tisztázását. Jelen
elemzés során a paraszti társadalom, illetve paraszti gyökerű társadalom szóösszetételekkel
olyan élelmiszertermelő, kisméretű, a piac által érintett vagy piacorientált, a családi logika
szerint funkcionáló kisüzemeket működtető (vagy azokban alkalmazottként dolgozó) társadalmi réteget értek, amelynek életét minden szinten – a családi és érzelmi kapcsolatokat
illetően is – a termelési feladatok elsősége határozza meg.

298

_Hajnal István Kör kötet_.indd 298

2019. 06. 12. 15:14:40

A házastársi konfliktusok és érzelmek kifejeződése...

Ezért is nagy kincs a kutató számára, ha olyan forrás kerül a kezébe, amely írásban rögzíti az érzelmeket, és azt olyan őszinte módon teszi, amilyen csak egy intim kapcsolat két résztvevője között elképzelhető. Ráadásul úgy elemezhető, hogy
a vizsgálatot végző saját személyes jelenléte az úgynevezett terepet semmilyen
módon nem befolyásolja – ami a legtöbb antropológus számára a gyakorlatban
többnyire megvalósíthatatlan.
Mivel az általában elemi iskolát és ismétlő osztályokat végzett, kétkezi munkából élő emberek hétköznapjaik során legfeljebb gazdasági és családi-demográfiai
feljegyzések megörökítésére szorítkoztak, terjedelmesebb írásműveket olyan kivételes alkalmakkor hoztak csak létre, amikor a megszokott szóbeli kommunikáció
a szűkebb környezettel nem volt megvalósítható. Emiatt ilyenek főként az I. és II.
világháború idején születtek; illetve azokra az „amerikázós” vidékekre – például Északkelet-Magyarországra7 – voltak jellemzőek, ahol a kivándorolt családtag
hosszabb-rövidebb pénzkeresési időszak után haza kívánt térni szülőhelyére.
Ilyen típusú az általunk elemzett forrás is, amely nem más, mint egy a II. világháborúban a Don-kanyarnál szolgálatot teljesítő, kisbirtokkal rendelkező kiskanizsai honvédnak feleségéhez és gyermekeihez írott levélgyűjteménye. Jelen írásban
arra teszek kísérletet, hogy rekonstruáljam a fronton harcoló férjnek és apának
a családtagokhoz fűződő kapcsolatát, a családtagjai, kiváltképpen felesége iránti
érzéseit, ezek kinyilvánítási módjait, családi szerepeiből fakadó konfliktusait, értékrendjét. A fogós kérdés az, vajon egyetlen ilyen forrás, egy ilyen nagyon egyedi
tapasztalat-lenyomat elemzése feljogosítja-e a kutatót általános következtetések
levonására; és ha igen, meddig terjed ezek érvényessége?
A néprajz szemléletétől egyébként távol áll az egyetlen forrásra építő rekonstrukciós gyakorlat: ha egy ember és élete a vizsgálat tárgya, a helyes kutatói eljárásról alkotott felfogás akkor is megköveteli az adatok minél szélesebb összefüggésrendszerben való elhelyezését.8 Nem elégedhetünk meg azzal sem, hogy egy
adott társadalmi réteg életformáját és gondolkodásmódját illusztráljuk ezekkel
az eredetileg nem nyilvánosságnak szánt és ezért torzítatlannak vélt adatokkal.
Véleményem szerint a legjobban talán azon kutatói gyakorlat keretei között értelmezhetőek az ilyen jellegű kutatási adatok, mint amilyet Fredrik Barth norvég
antropológus9 és a hozzá hasonlóan gondolkodó mikrotörténészek, például Giovanni Levi10 alkalmaznak.
7
8
9
10

R. Nagy 2012: 83.
Lásd Mohay 1994: 13.
Barth módszerének elemzését lásd: Rosenthal 1995: 71−87.
Levi 2000: 127−146.
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A „normális kivételes” koncepciója11 lehet az az elképzelés, amely leginkább
lehetővé teszi az ilyen típusú források feldolgozását: nem törekszik nagyívű általánosításokra, a maga egyediségében kezeli a vizsgált alanyt, mégis igyekszik megtalálni egy adott jelenség (egy adott személyiség) kialakulásának mozgatórugóját, egy általános elv egyedi megjelenési formájaként bemutatva azt. Nyilvánvaló,
hogy ez a fajta eljárás sem nélkülözheti az egy adott társadalmi közegre vonatkozó
részletes háttérismereteket.
A forrás12 körülbelül 80 tábori képeslapból, levélből, csomaghoz írott
kísérőlevélből áll, amelyek nagyrészt a családnak, kisebb részt a plébánosnak,
rokonoknak, idegeneknek szólnak; valamint anyakönyvi kivonatokból,
keresztlevelekből.
Sajnálatos módon korlátozott a forrás információértéke: több mint 70 év elteltével már nehéz pontosítani, kiegészíteni a kapott adatokat, főleg úgy, hogy már
sem a levélíró, sem a leszármazottai nem élnek. Ugyanakkor oldalági rokonok
segítségével sikerült megrajzolni egy nem túl bő családfát és megtudni néhány
adatot a levél szereplőinek életéről.

A levél írója, H. József és családja
A család Kiskanizsán élt (közigazgatásilag Nagykanizsához tartozó falusias településnegyed), szerény anyagi körülmények között. H. József kocsisként állt alkalmazásban a városházánál, s emellett gazdálkodott a család kis birtokán. Mivel a
rendelkezésükre álló földterület nem volt elég a megélhetésre (a birtok pontos
nagyságát sajnos nem sikerült kideríteni), a család földje mellé az úgynevezett
„poletári földeken” szántót is béreltek. Emellett rendelkeztek szőlőterülettel is,
amelynek műveléséről H. József sűrűn megemlékezik leveleiben.
A levelek szerzője Osekovoban (Horvátország) született 1902. október 5-én.
H. eredetileg sváb származású, de magyar nyelvű, Weihofer nevét H-ra magyarosította. A rokonaival13 felvett családfa szerint három lánytestvére volt, akik közül kettő Kiskanizsán, egy Szepetneken élt. Ezzel szemben a leveleiben nénjét és
öccsét emlegeti. Elképzelhető, hogy a kései oldalági rokon tévedett, s valamelyik
sógornőre hitte azt, hogy vértestvér. De az is lehet, hogy az oldalági rokonok hi11
12

13

Rosenthal 1995: 73.
A levelezést és a családi iratokat H. Mária örökösei révén volt alkalmam kézbe venni 2002ben. Nekik és a közvetítőnek, Horváth Jánosné Plander Juliannának, valamint a digitalizálást végző Zsoldos Tamásnak ezúton is szeretnék köszönetet mondani.
Lásd lentebb a 16. lábjegyzetet.
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vatkozó terminusának generációs egybemosásáról, klasszifikációjáról van szó, s
valójában unokaöccsére gondolt.14
H. József 1930. május 3-án nősült, a levelek írásakor tehát már 12 éve házas.
Leveleinek külalakja rendezett, fogalmazása választékos, bár helyesírási hibái
azért vannak, ami arra utal, hogy nem volt túl képzett. A levelekben olvasható
versrészletek (amelyekről nem lehet tudni, saját költemények-e)15 is kifinomultabb lélekről vallanak. Felfelé törekvő: fiát polgáriba szánta, hogy később kön�nyebb élete legyen. Tagja volt a kiskanizsai Polgári Olvasókörnek, amely az egyik
legfontosabb, a település társadalmi életét szervező intézmény volt. 1942. tavaszán
vitték ki az orosz frontra, az utazás megkezdésétől fogva rendszeresen írta leveleit családjának, három hónap elteltével pedig meg is számozta azokat, hogy az
otthoniak lássák, vajon minden küldemény rendben megérkezett-e. Mivel az év
szeptemberében töltötte be a 40. életévét, reménykedett abban, hogy leszerelik.
A féléves frontszolgálat után azonban csak két hét szabadságot kapott, 1942 decemberében vissza kellett térnie a Don-kanyarba. Ezek után több hír nem érkezett
felőle.

14

15

Magam is tapasztaltam genealógiai interjúk során a báty-nagybáty hivatkozó terminussal
kapcsolatban, hogy az idősek által használt kiskanizsai rokonsági terminológiai rendszer
nem mindig tesz különbséget az oldalági rokonok egyes generációi között, s minden idősebb
férfi vérrokont „bátyként” emleget: tehát a szülő, nagyszülő testvérét is. Mivel a rokonsági
terminusok párban értelmezhetők, konkrét rokoni kapcsolatokban részvevő két fél közötti
viszonyrendszerként, az a személy, akit ego „bátyámnak” hív, a maga részéről logikus módon szólíthatja „öcsémnek” például testvére gyermekét.
„Édes fiam mast itis nagyon melegek vannak, érnek a gabonák, azért itt Oroszországban
nincs viruló határ,
Vad háború nyomán minden sivár, kopár,
Izzó nyári napfény perzseli a tájat,
Nem lehet mást látni, csak lerombolt tanyákat.
Kiss versek.
Egy kis orosz falu csendes utcáján
Magyar nóta hangzik egy ház ablakán,
Ez a nóta egész szivünket átjárja,
Édes családom… vajjon eljut- hozzája.”
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1. kép. H. József 1942. augusztus 7-én írott levelének részlete

Felesége, J. Rozália helybeli születésű, 5 évvel volt fiatalabb férjénél (1907.
szeptember 2-án született). Egy bátyja volt, J. József (1895–1979). Az ő édesanyjuk, J. Istvánné K. Rozália (68 éves) a H. családdal élt. Mivel egyenes ági örökös
hiányában később a J. József egyetlen fiától16 született unokák örökölték a házat, az
feltehetően eredetileg is a J. család tulajdonában állt.
Az asszony valószínűleg kevésbé volt iskolázott, mint férje, sokkal nehézkesebben írt és fogalmazott. Férje állandó unszolása ellenére is csak kevés levelet küldött, és azok is igen rövidek voltak. Férje halála után többé nem házasodott meg.
A gyermekek: József Miklós (1931. január 5-én született) a történtek idején 11
éves volt. Nevét apja után kapta, a második név (Miklós) nem elterjedt Kiskanizsán. Második nevet Kiskanizsán ebben az időszakban nem is volt szokás adni: talán a polgárosultság iránti vágy megjelenésének tekinthető, esetleg a sváb eredetű
rokonságban volt ilyen nevű felmenő. H. József Miklós Kiskőrösön halt meg, egy
fiú maradt utána.
16

A fiú, szintén J. József – ragadványneve szerint, azaz kiskanizsai szóhasználattal „melléknévrűl” − „pozsák” (1929–1994). Felesége, V. Katalin (sz. 1934. november 8.) egészítette ki a
családról szóló információkat egy 2002-ben készült interjú során.
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2. kép. A családi otthon 60 évvel később, szinte változatlan formában. A „kódisállás” (a
bejárat előtti fedett tornác) hiánya szerényebb anyagi körülményeket sejtet. Fotó: Hohl
Zoltán (Thury György Múzeum)

Mária (1933. október 22 − 2001. június 4.) kilenc éves volt apja frontszolgálata
idején. Soha nem ment férjhez, idős édesanyját ápolta. Anyja halála után ő lakott a
családi otthonban. A téeszben dolgozott, emellett saját kertjében termesztett portékáival piacozott. „Kerekszoknyás” volt, nem vetkezett ki. Az apja által a frontról
küldött Singer varrógépét ereklyeként őrizte, mint ahogy a többi, H. József által
hazaküldött emléktárgyat is.
A levelek írója tehát egy nagyjából 1000 lelkes horvátországi faluból elszármazott, sváb eredetű család tagja. Valószínűleg igen fiatal korában kerülhetett az
akkor nem egészen 6000-es lakosú, Nagykanizsával közös közigazgatási egységet
alkotó Kiskanizsára,17 mert mind mentalitásában, mind nyelvében asszimilálódott. Társadalmi kapcsolatait tekintve is beépült a kiskanizsai közösségbe: rokoni, szomszédi kapcsolatait folyamatosan felemlegette leveleiben is, és utalt a tőlük
kapott levelekre. Ugyanígy a plébánossal és a bíróval is jó viszonyt ápolt. E kap17

Kiskanizsa (amely Nagykanizsa VI. és VII. kerületét alkotta) lakossága 1910-ben 6041 fő
(Népszámlálási adatok 1912.)
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csolatait igyekezett felhasználni és mozgósítani annak érdekében, hogy családja
rendben megkapjon minden lehetséges juttatást a távollétében.
A kiscsalád önállóan gazdálkodott. A férfi, amit csak tudott, elvégzett maga,
erre többször utalt leveleiben. A rokoni kapcsolatokat a kölcsönös segítségnyújtás
hatotta át, azonban jellemző volt a kiegyenlített vagy nem annyira hosszú távú
reciprocitás (például a feleség a saját bátyjának pénzért adott el egy lovat; a báty
segített megszántani, mire H. József sietett leszögezni, hogy meg fogja szolgálni
neki a segítséget.) Általában nem tellett nekik napszámos vagy szolga alkalmazására, de ebben a szükséghelyzetben a szőlőt például pénzért kellett bekapáltatni.
H. József nagy gondot fordított arra, hogy megtudja, ki miben segítette feleségét
az aratásnál, szüretnél, szerette volna számon tartani tartozásait. Általában gondosan ügyelt társadalmi kapcsolatai ápolására, ki is nyilvánította, hogy ő a „békesség embere”.
A levelekből teljes mértékben kiolvasható, hogy
1. világa közepén a családja, családjának ellátása, birtokának igazgatása áll; hogy
minden gondolata az otthona körül forog. Szerepei: apa, férj, házigazda, kisbirtokos földműves, jó szomszéd, vő, sógor.
2. Apai attitűd hatja át minden sorát. Még feleségét is gyakran „fiamozza”: ez a
megszólítás egyenlőtlen viszonyt feltételez maguk között, amelyben őneki van
nagyobb felelősség a vállán, s amelyhez ő rendelkezik elegendő előrelátással,
tudással. Másrészt az „Anyukám” megszólítás egyben a saját apai szerepét is
aláhúzza: mintha a családi szerepei közül a szülői szerep lenne a legfontosabb.
3. A gyermekeiről való gondoskodása intenzívnek és őszintének tűnik: állandóan
érdeklődik irántuk, igyekszik részt venni életükben. Gyermekeit a távolból is
folyamatosan neveli, dorgálja és dicséri, utasításokkal látja el. Fiával kapcsolatos jövőképe hosszú távra szól; igyekszik minél magasabbra juttatni a társadalmi ranglétrán azzal, hogy polgáriba szánja továbbtanulni.
4. Feleségével való viszonyát szintén hasonló felelősségteljes gondolkodás hatja át. Bár ritkán becézi (az „édesem” megszólítás fordul elő legritkábban, alig
négyszer, szemben a 194 „anyukámmal” vagy „édesanyukámmal”; a kevésbé
bensőséges „feleségem” pedig csak háromszor), gondoskodása jeleként folyamatosan tanácsokkal látja el őt; elsősorban a gazdálkodást illetően, ritkábban
egészségi állapotával kapcsolatban. Igyekszik vigasztalni is, amiért egyedül
maradt a gondokkal – ilyenkor vallási érvekkel támasztja alá mondanivalóját.
A polgári levelezésekkel szembeállítva lehet igazán feltűnő, mennyire nem találni jelét semmiféle intim megnyilvánulásnak. Ez több okra is visszavezethető: a
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levél nemcsak a feleségnek szólt, hanem a családnak és rokonságnak is – eszébe
sem jutott külön a feleségének írni. Nyilván azért sem, mert ismerte párja levélírói
képességének hiányosságait. Közrejátszhatott még az is, hogy a társadalom alsóbb
rétegeiben az írásbeliség viszonylag kései fejlemény, az önkifejezésnek egy olyan
csatornája, amely ekkor még nem annyira bejáratott és kevéssé személyes jellegű.
Ha a levelek szerzője ír is az érzelmeiről, az közösségi normák, szabályok megszilárdítását célozza, nem az egyénisége és a személyesség kifejezésére szolgál – ahogyan azt a fentebb idézett Medick – Sabean szerzőpáros kifejti a „szűkített” kódot
használó paraszti és munkásrétegekben szokásos érzelemnyilvánítási módokkal
kapcsolatban.
Másrészt viszont ennek a közvetítő médiumnak a használati módja teljes mértékben jól jellemzi a levélírónak az élettel, családdal, kötelességgel kapcsolatos
attitűdjeit. Számára a szeretetnek mint orientációs érzelemnek elsődleges kinyilvánítási formája a fizikai gondoskodás, a kenyérkereső családfő szerepének való
maximális megfelelés. Ezt jelzi az is, mennyi mindent küldött haza a frontról:
pénzt (gyakran havi zsoldját meghaladó összegben), kerékpárt, faliórát, bőr aktatáskát, cigarettáért cserélt cukorkát.
A kenyérkereső, a család „pénzügyi menedzsere”, a gondoskodó szerepe teljes
mértékben összemosódik a jó földműves gazda szerepével. A levelek napról-napra, hétről-hétre bámulatos részletességgel mutatják be a kora tavasztól késő őszig
tartó gazdasági év feladatait. A levelek terjedelmének tekintélyes része a gazdaság
és a ház körüli teendőkkel kapcsolatos útmutatásokat és azok elvégzésére vonatkozó kérdéseket fogalmaznak meg. Felsorolni is sok lenne mindazon teendőket,
amelyre a gazda előrelátása kiterjedt.
Lehetséges, hogy van egy másik, látens ok is, amely miatt ez utóbbi téma oly
nagy hangsúlyt kapott a levelekben: egyfajta bizonyítási vágy a feleség felé. A
konfliktus eredete nem ismert, és valószínűleg a férj besorozásáig nem is igazán
került felszínre a házaspár közötti kommunikációban. Kezdetben a levelek sem
árulkodtak arról, hogy a férfiban egy jó adag megbántottság lappangott. A frontra
indulás után jó másfél-két hónappal írt először ezekről az érzéseiről, addig olybá
tűnik, mintha a családi életük csupa harmónia lett volna. Valószínű, hogy 12 év
házasság után, a többhónapnyi távollét idején a levélben írt sok tanács és utasítás
révén érlelődött meg H. Józsefben a gondolat, mennyire fontos szerepet játszott
ő a család életében. A sértett büszkeségét csak ekkor öntötte először szavakba,
majd még öt levélen keresztül, hasonló szavakkal újra- és újrafogalmazta. Egyfajta
leckéztetésnek szánta, nem a kapcsolat lezárásának vagy büntetésnek. Most, hogy
a papír volt csak vele szemben, volt bőven ideje a gondolkodásra, és nem utol-
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sósorban nem kellett attól tartania, hogy felesége azonnal letromfolja, szavakba
tudta önteni, mi bántja. A konfliktus konkrét kifejeződése mindig legalább két
gazdálkodási tanács közé ékelve, egyre árnyaltabban kifejezve olvasható.18
A paraszti gyökerű társadalmakban a családnak mint munkaszervezetnek a
családi kisüzem optimális működtetése volt a legfontosabb funkciója. Ennek
megfelelően a családi szerepek egyben a munkamegosztásban betöltött szerepek
is voltak, s a termelésben felmutatott teljesítmény alapján ítélték meg az egyént. H.
József tehát a saját (és a közösség) mércéje szerint valószínűleg joggal gondolhatta
magáról, hogy kiérdemelte felesége és gyermekei megbecsülését.
Felesége ezzel szemben – ahogyan a férj szavai visszatükrözik – nem volt elégedett férje teljesítményével. Természetesen utólag lehetetlen rekonstruálni, miben
is állt ez az elégedetlenség az asszony részéről, és valószínűleg a konfliktus okai
között szerepelhetnek olyan egyedi pszichológiai tényezők is, amelyekről nincsenek információink. Nekünk azonban nem feladatunk feltárni ezeket; a kiskanizsai
társadalom korabeli gazdasági-társadalmi körülményeiből, a közösségi normákból azonban több következtetést is levonhatunk az egyedi esetre nézve.
Az egyik lényeges körülmény, ami befolyással lehetett a férj és feleség kapcsolatára, a matrilokalitás. Az a tény, hogy a – bár kicsi és szegényes – ház a feleség családjának tulajdonában volt, a férj számára hátrányos lehetett. Kiskanizsán (mint
a magyar nyelvterületen általában) a patrilokalitás volt az általánosan elfogadott
lakóhely választási szabály, azaz a feleség ment a férjhez, illetve a férj családjához
lakni. A II. világháború időszakában Kiskanizsán a többgenerációs, több családmaggal rendelkező háztartások száma már csökkenőben volt. A gyermekszám is
egyre alacsonyabb lett. Ahol csak egy fiú és egy lány vagy két-három lány született
egy családban, ott könnyen úgy alakulhatott, hogy nem a fiú, hanem a lány ma18

„Édes fiam a pincét feltétlen meg kellene zsupolni és ha lehet a pajtát is, ugye anyukám
most már rájöttél, hogy ki voltam én odahaza, sokszor sokat gyülölködtél velem. Burgondi magot ültettél-e kétárokközbe? Édes anyukám, majd kell ám pár kocsi szénát venni, szénahordáskor olcsobb lesz – ha teheted.” (1942. június 7.) (Kiemelés tőlem – M. Á.)
„Édes jó anyukám, azt írod, hogy ne szomorítsalak azzal, hogy ezentúl majd jobb leszel,
hogy én ugy írtam, hiszen igazam van nem, mert sokszor bizony igen megharagitottál,
sokszor ugy mondtad, hogy nem érek semmit, most már körülbelül megtudtad azt, hogy én
mit értem a háznál, a sors most megtanít arra, hogy hogyan kell megbecsülni és tiszteletben
tartani egy olyan szerény és kisigényű férjet vallásos férjet mint én vagyok, pedig de sokszor
elmondtál a világon mindennek csak jónak nem a végén elkellett halgatni előled és kértem a jó
Istent, hogy bocsásson meg, mert nem tudod, hogy mit cselekszel, nagyon csunyán tettél, azért
én mégis mint jó családfő és édes apa nagyon szeretelek és szeretlek, ugye édes jó anyukám
– ha a jóságos Isten hazasegít többet nem leszel hozzám olyan goromba.” (1942. október 8.)
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radt az „öreghelbe”, s oda vitte vőnek a házastársát. A háztartás számára ez szükségszerű volt, hiszen így biztosíthatták a nélkülözhetetlen felnőtt férfi munkaerőt
a gazdálkodáshoz. Az otthon maradott leány számára azonban mindenképpen
kedvezőbb pozíciót jelentett, mint a néha cselédsorshoz hasonló menyecskesor.
A kiskanizsai mondás, miszerint „vőm nem fiam, menyem nem lányom”, vőség
esetében a férjre, a vőre nézvést járt hátrányos megkülönböztetéssel, nem a fiatalasszony számára.
A másik tényező, amely a nemek hagyományos hierarchiáját megbolygatta, a
nők termelésben betöltött szerepének jelentős növekedése volt, ami családon belüli pozíciójukat is megemelte. Az intenzív növényi kultúrák elterjedése a 19. század utolsó évtizedeiben, illetve a piacorientált, sőt piacra szervezett termelés miatt
a leányok-asszonyok fokozott mértékben kapcsolódtak be a termelőmunkába. A
kertészkedés, a piacozás, tehát a pénzkereset, a „szerzés” a kiskanizsai asszonyok
családi szerepének fontos részévé vált.
Kiskanizsán azonban magának a közösségnek a léte, a jövője múlott a rátermett
asszonyokon. Egyrészt a szűk határú, túlnépesedéssel küzdő mezővárosias negyed
lakossága megfelelő számú egyéb, ipari munkalehetőség híján a kertészkedésből,
piacozásból tudott túl- és megélni. Másrészt a 19–20. század fordulóján kialakuló kis- és nagykereskedő, szegény asszonyokból, vasutasfeleségekből toborzódott
kofaréteg kapcsolta be az országos és a nemzetközi piaci körforgásba a kiskanizsai kistermelőket, teremtett piacot számukra. A kiskanizsai asszonyoknak fontos
sajátosságává, márkajelzésévé vált ez a tevékenység, amelyet a sokáig, egészen a
20. század végéig megőrzött népviselet hordása is reklámozott a kívülállóknak.
Az eredetileg csúfnévként kapott, majd az 1910-es évektől büszkén felvállalt és
etnonímmé vált „sáska” elnevezés is erre a tevékenységre utal („ellepik a piacokat, mint a sáskák, növényekből élnek”).19 Mindent összevetve az asszonyok fontos
szereplőivé váltak közösségüknek, és ez egyre fokozódó öntudatukban is megmutatkozott. A kertészkedés-piacozás a női emancipáció egyik eszközévé vált.20
A sáskák élelmességét, rátermettségét, kertészeti szaktudását, kereskedői képességét a róluk szóló írásokban ki pozitív, ki negatív előjellel idézi fel, de senki
nem mulasztja el megemlíteni. Maguk a kiskanizsaiak is számtalanszor kihangsúlyozták, nem kevés büszkeséggel: „A sáska a jég hátán is megél”. Ez az önkép,
amelyre a mondás utal, a levelezés szerint az 1940-es években Kiskanizsán már
széles körben elfogadott lehetett. Erre hivatkozik az a H. Józsefné által emlegetett
19

20

Kiskanizsa bekapcsolódásáról a piacgazdaságba és a társadalmi-kulturális változásokról bővebben lásd: Molnár 2014.
A témához lásd: Molnár 2004.
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érv is, amelyet férjével való vitái során hangoztatott, s amit ő a maga részéről elsősorban a kiskanizsai asszonyokra értett: „A sáska asszony a jég hátán is megél”.21
Nyilvánvalóan volt olyan példa előtte, amely bátorítást adott neki: például azoké a
kofáké, akik fél házat, több hold földet is képesek voltak „összekofálkodni”.
H-né tehát nem akarta többé elfogadni az alárendelt szerepet, egyenjogú és
egyenrangú félként kívánt megjelenni a kapcsolatban. H. József viszont azt szerette volna, ha felesége elismeréssel adózik szakértelmének és annak a felelősségteljes
szerepnek, amit családapaként betöltött. Valójában szerepeik egyformán fontosak,
de komplementer jellegűek voltak: egyik sem boldogult volna nehézségek nélkül
a másik segítsége híján. A történet görög drámává fajult, amelyben a „szerény és
vallásos, kisigényű férj” azért imádkozott, hogy hiánya értesse meg asszonyával,
mennyit ér ő a háznál – és imája meghallgattatott.22 Nagy árat fizetett azért, hogy
21

22

„Édes fiam, értem a soraidból, hogy a szőllő nagyon szép, bizonyára jobb idő van othol
mint itt, mert itt mostanában nagyon sok eső volt, miáltal igen nagy sár van. Azt irod,
anyukám, hogy sokba került a permetezés, most terád bizom fiacskám, csak gazdálkodjál, ugyis sokszor mondtad, hogy férfi nélkül könnyen meglehet élni, tehát most van
rá modod, a permetezéshez csak használjál hamut és mosó szodát. Édes fiam, amen�nyiben teheted egy pár kocsi szénát mast kellene venni a nyáron, mert télen nagyon
drága lesz, a szénát a pajta felső felére rakjátok, az alsó fiókot pedig meglehet rakni szalmával. Szénát ha veszel arra ügyelj, hogy jó széna legyen.” (1942. június 20.)
„Milyen jó volna, ha othol volnák és akkor nem kellene mindezt innen kérdezni, mert
ha én nem kérdezem, ti sohasem irtok magatok szerint meg semmit sem, hogy othol mi
hogyan áll, még othol voltam ez az amit itt kérdezek mind az én gondom volt, mégis sokszor feleseltél velem, mindig a tied volt az utolsó szó, sokszor mondtad, hogy nélkülem a
jég hátán is megélsz, pedig azt hiszem, hogy mast elővennél, ezt csupán csak azért említem, hogy egy kicsit gondolj vissza, a meggondolatlan szavaidra.” (1942. augusztus17.)
„Édes jó anyukám, tudom, hogy bajban leszel a szüretnél nálam nélkül, mert bizony én
többet megtettem magam, mint két napszámos a múlt ősszel is, a puttonozást és a préselést
is magam végeztem el, ugye anyukám, és mégis mindig feleseltél és haragudtál rám, ugye
csak most tudott meg azt, hogy mi voltam én othol, pedig de sokszor mondtad azt, hogy
nálam nélkül a jég hátán is megélsz, mast meg volt rá próba, sokszor eszembe van és ugy
elgondolkodom rajta, hogy mennyi mindenféle csufnak elszoktál mondani csak jónak nem,
de a békesség kedvéért mindent elhallgattam és eltürtem, mert ha énis olyan lettem volna
mint te, akkor mindig csak verekedtünk volna, de én inkább elhalgattam, és kértem a jó Istent,
hogy bocsásson meg és mast is csak arra kérem, majd ha a jóságos Isten hazasegít, nehogy
megint olyan legyél hozzám, mint előbb voltál”. (1942. október 11.)
„Édes fiam, ugye nagyon hiányzom hazulról, de csak gondolj vissza arra, amikor szoktál velem feleselni, az Isten meghallgatta a szavaimat, hogy csak vinnének el katonának, mert mindenki othol van csak én nem, édes fiam most erről tanulhatsz remélem – ha a jó Isten hazasegit, jobb leszel hozzám.” (1942. augusztus 7.)
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igazát bizonyítsa. A család nőtagjai – akarva vagy akaratlanul – magányos életükkel adtak választ erre a kihívásra. Sem az anya, sem a lánya nem támaszkodott
többé a férfinemre.
Ezt a konfliktust a kor, a társadalmi körülmények szülték. Ötven évvel korábban még sokkal patriachálisabbak, egyértelműbbek voltak a családi szerepek,
ötven évvel később pedig talán már kevésbé kérdőjeleződött volna meg a nemek
egyenjogúsága. Szerencsétlenségükre a levél írója és címzettje olyan korban éltek,
amikor ezek a dolgok még folyamatosan újratárgyalás alatt álltak.
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Szerelem, házasság, halál az 1956-os forradalmat
követő megtorlások idején
A főszereplők
Forró Mariann és Tumbász Ákos 1956 őszén, a forradalom leverése után ismerkedett meg egymással, és ez a találkozás további életükre döntő hatással volt. Miután az akkor 22 éves fiú 1957 folyamán tudtán kívül egy, a Belügyminisztérium
által kiprovokált szervezkedésbe keveredett, 1958 februárjában egy Jugoszlávia
irányába közösen végrehajtott tiltott határátlépést követően mindkettőjüket elfogták, majd hét másik vádlottal együtt a Lukács László és társai elleni perben
elítélték őket. Tumbász Ákos harmadrendű vádlott ellen a vád szervezkedés, hűtlenség és tiltott határátlépés bűntette volt, Mariann esetében pedig hűtlenséggel
kapcsolatos feljelentési kötelezettség elmulasztása és tiltott határátlépés. A fiatalember a per harmadrendű vádlottjaként első és másodfokon is életfogytiglant,
Mariann negyedrendű vádlottként két évet kapott. Az elsőrendű vádlott Lukács
Lászlót halálbüntetésre ítélték, az ügyész azonban nem elégedett meg ezzel, a másod- és harmadrendű vádlott esetében törvényességi óvást nyújtott be, mivel szerinte az ítélet a jogi minősítés és a büntetés kiszabása tekintetében törvénysértő
volt. Az óvásnak a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának Sömjén György
által vezetett Külön Tanácsa helyt adott. Ennek következtében 1959. március 28án Czermann Lajos másodrendű vádlottat 1 és Tumbász Ákost kivégezték.2 Ákost
annak ellenére végezték ki, hogy tényleges „bűne” annyi volt, hogy az egyébként
jó íráskészséggel rendelkező fiú a Bécsben megjelenő Nemzetőr című folyóiratnak
eljuttatta néhány írását, és pár napig megőrizte a Lukács László által a Csepeli
Fémművekből ellopott belső használatú telefonkönyvet. Forró Mariann azonban
1

2

Czermannt már korábban a Grősz József kalocsai érsek elleni per egyik mellékperében,
a Papp Ervin és társai ügyben 15 évre ítélték. (Papp Ervin és társai ügyéről újabban lásd
Cúthné 2014: 175–176.) Czermann a Váci Országos Börtönből való szabadulása után, 1956
novemberében megalapította a Keresztény Világnézetű Volt Politikai Foglyok Szövetségét.
A per anyagát lásd HL XI. 1. Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumai és jogelődjei 1949–1982. (7. doboz) Katf. 0054/1958. A perről részletesen lásd Borvendég
2000.
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a megváltoztatott ítéletről s a kivégzésről mit sem tudott, hiszen ekkor már
megkezdte börtönbüntetését Mélykúton.
A tanulmány Ákos és Mariann megismerkedésének és házasságkötésének körülményeit kívánja bemutatni az ügyükben lefolytatott vizsgálati anyagok, valamint a Forró Mariann-nal különböző időpontokban készült interjúk elemzésével.3
Az interjúk elemzésével kísérletet teszek arra, hogy bemutassam, miként vált a
Tumbász Ákossal való találkozás Forró Mariann életének sorseseményévé. Egyúttal azt is fel szeretném vázolni, mik lehettek azok a hatások és élmények, amelyek
Forró Mariann személyiségét és identitását már a Tumbász Ákossal való megismerkedés előtt is alapvetően meghatározták, és hozzájárulhattak ahhoz, hogy
a fiú elvesztése okozta traumát s annak minden következményét egy hosszabb
folyamat eredményeként végül is fel tudta dolgozni.
Tumbász Ákos 1935-ben született értelmiségi családban, apja, Tumbász Sándor eredetileg gimnáziumi tanár, később tisztviselő volt. Bátyja Ausztriában, nővére Jugoszláviában élt. Ákos középiskolai tanulmányait nem fejezte be, csak a
gimnázium első öt osztályát végezte el. 1951 és 1953 nyara között öt helyen dolgozott, főként segédmunkásként, majd adminisztratív munkakörben. 1953 nyarán,
18 évesen három másik fiatalemberrel együtt letartóztatták. Az ÁVH három, Tumbász Ákos által írt röplapból kiindulva egy nagyszabású, egész országra kiterjedő,
az USA támogatását is élvező szervezkedést vélt felfedezni tevékenységükben,
amelynek résztvevői a Kerepesi úton lévő vasúti híd felrobbantásával terrorcselekményt készültek elkövetni. Bár a három röplapon kívül nem volt más kézzelfogható bizonyíték, a fiút 1954 márciusában 10 évre ítélték. Ákos az 1956-os forradalom
kitörése után, október végén szabadult a Váci Országos Börtönből. Édesapja még
1953-ban idegösszeroppanást kapott és gyógykezelés alatt állt, édesanyja a József
körút 69-ben lakott, a fiú ide tért haza. Ezután nemzetőrnek jelentkezett, részt vett
a fegyveres harcokban, a VIII. kerületi felkelőcsoportokban és a Corvin-közben,
végül a Jázmin utcai csoporthoz csatlakozott, november 9-én pedig letette társaival együtt a fegyvert szabad elvonulás ígérete mellett.
Forró Mariann 1928-ban született polgári családban. Édesapja Csepelen a
Weiss Manfréd Vas- és Fémműveknél dolgozott vezető beosztásban. Szülei az
3

Az egyik beszélgetés 1989 júliusában a Szabad Európa Rádió Periszkóp című műsorban
hangzott el, a másikat én készítettem 2014 tavaszán. Egyik sem tekinthető életútinterjúnak,
hiszen mindkettő egy meghatározott témát jár körül. Az első Tumbász Ákosról és peréről
szól, a másik az 1940-es, 50-es évek katolikus kisközösségeire fókuszál. (Az 1989-ben készült interjút lásd https://videotorium.hu/hu/recordings/2321/a-forradalom-utani-megtorlas-nevtelen-aldozatai.)
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1930-as években magyarosították nevüket, majd 1938-ban, az I. zsidótörvény hatálybalépése után kikeresztelkedtek, bár a törvény rájuk még nem vonatkozott,
mert az apa I. világháborús érdemei miatt, egykori ún. tűzharcosként az 1938. évi
IV. törvénycikk alapján mentesült a jogszabályban foglalt hátrányos megkülönböztetésektől.4
Mariann középiskolai tanulmányait Pesten az Angolkisasszonyoknál végezte,5
ezután vegyészmérnöknek tanult a szegedi egyetemen, ott is szerzett diplomát
1950-ben, majd a fővárosban a MÁVAG vegyi laboratóriumában kapott állást.
Már az egyetem alatt bekapcsolódott a szegedi katolikus kisközösségek életébe,
Pestre visszatérve 1950-től pedig a Bulányi Györggyel szorosan együttműködő
Juhász Miklós piarista egyik leánycsoportjába került.6 Tevékenységük az államhatalom szempontjából illegálisnak minősült, s nem kevés kockázatot jelentett
a résztvevők számára. Juhász Miklós, aki 1952 augusztusi letartóztatása után a
kihallgatások alkalmával kénytelen volt saját kézzel írt vallomásában jellemezni
kisközösségének tagjait, Mariannról többek között ezt mondta: „Félénk, bátortalan, könnyen csüggedő, határtalanul szomjas a megértésre és a szeretetre. Annál
is inkább kereste a segítségemet, mert családjával világnézeti ellentétben állt. Úgy
érezte, hogy látszatkereszténységükből kifolyólag nem tudják megérteni a komolyan vett kereszténységet.”7 Máshol pedig így jellemezte a lányt: „Folyamatos
küzdelemben áll családjával, amely nem nézi jó szemmel vallásos buzgalmát.
Könnyen elveszíti kedvét, ha nem látja az eredményt, ami kellene. Ezért állandóan
menekülni szeretne minden szervező, emberekkel foglalkozó munkától, másrészt
meg úgy érzi, hogy ezt kell tennie, mert erre van hivatása. Ilyenkor bátorítást,
buzdítást, indítást vár.”8

4

5

6
7
8

A szülők házassági anyakönyvi kivonatát és az ott található utóbejegyzést lásd http://www.
macse.hu/society/anyakonyv.php. Ez úton is köszönöm Sipos Andrásnak a kutatásban nyújtott segítségét. Forró Mariann 1958 februárjában a kihallgatási jegyzőkönyvben egyébként
utalt édesapja zsidó származására, s arra, hogy Forró László emiatt 1944-ben elvesztette
munkáját. Bár az apa 1945 után visszatérhetett munkahelyére, hamarosan immár végleg távoznia kellett gyárból, azt követően revizorként dolgozott. ÁBTL 3.1.9. V-14627/1. Lukács
László és társai.
A Váci utca 47. szám alatt jött létre 1918-ban a már ott működő felső leányiskolából az Angolkisasszonyok Budapesti Római Katolikus Sancta Maria Leánygimnáziuma. Bögre–Szabó
2010: 79.
Bulányiék tevékenységéről lásd Mezey 2014., Völgyesi 2015.
ÁBTL 3.1.9. V-140907/1 Bulányi György és társai
Uo.
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Ami feltűnő: a vele készült 2014-es interjú során Mariann családjáról szinte
egyáltalán nem beszélt, és arra kérdésre, hogy szülei mit szóltak ahhoz, hogy az
1950-es évek elején ilyen elkötelezetten gyakorolta vallását, s igazak-e a Juhász
által leírtak, némi hallgatás után mindössze annyit mondott: igen. A szülők tehát nem örültek leányuk vallásos elköteleződésének. Arra a kérdésre pedig, hogy
akkor ő hol lett igazán hívő, azt felelte: az iskolában, vagyis az Angolkisasszonyoknál. Szavaiból úgy tűnik, különösen osztályfőnöknője, Tatár Margit volt nagy
hatással rá.9

Megismerkedés és házasság
Tumbász Ákos és Forró Mariann 1956 novemberében ismerkedett meg egymással. A kihallgatási jegyzőkönyv szerint Lakos Endre szegedi katolikus pap irányította egykori zárkatársát a lányhoz, aki kémiából, algebrából és fizikából segített
felkészülni a fiúnak, hogy befejezhesse gimnáziumi tanulmányait. Lakost Bulányi Györggyel és Juhásszal az első katolikus kisközösségek elleni perben ítélték
el, büntetését Tatabányán, Várpalotán és Csolnokon töltötte. Ahogy életrajzírója
fogalmaz, az elítéltek közül talán neki jutott a legnehezebb sors: 1954-től gyakorlatilag kényszermunkát végzett az említett helyeken, szénbányákban.10 Az is tudható, hogy Tumbász Ákos 1954-ben egy ideig szintén Várpalotán raboskodott, így
Lakossal már ekkor ismeretséget köthettek. A 2014 áprilisában készült interjúban
azonban Forró Mariann azt mondta, Lénárd Ödön piarista szerzetesen keresztül ismerkedtek meg, és Ákos Juhász Miklóst csak rajta keresztül ismerte. Lénárd
Ödön azonban Tumbász Ákossal nem volt egy időben börtönben. Az viszont
bizonyos, hogy a nő korábbi lelki vezetője, Juhász Miklós 1956 szeptemberétől
Tumbásszal együtt ült Vácott, így már a forradalom kitörése előtt ismerték
egymást. A Juhásszal való kapcsolatára Rózsa László rendőrnyomozó százados rá
is kérdezett, és a fiú vallomásában megerősítette, hogy 1956 őszétől zárkatársak
voltak. Lakos Endre neve azért hangzott, hangozhatott el a kihallgatáson, mert a
pap már 1956 októberének végén elhagyta az országot, így a velük való kapcsolat
miatt, még ha ő is volt ismeretségük szerzője, nem kerülhetett bajba. A fiatalok
ugyanis – mint azt látni fogjuk – a kihallgatások során arra törekedtek, hogy
vallomásukkal minél kevesebb embert sodorjanak bajba.

9

10

Hasonlóan nagy hatást gyakorolt Tatár Margit a későbbi szerzetes, Tímár Ágnes életére, aki
egyébként Forró Mariann osztálytársa volt: Bögre–Szabó 2010: 79.
Bálint 2000: 62–63.
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A fiatalok 1956 szilveszterét együtt töltötték Tumbász Ákos édesanyjánál, 1957
februárjában pedig eljegyezték egymást. A fiatalember még 1957 elején törvényességi óvást nyújtott be korábbi ügyével kapcsolatban, hamarosan azonban édesanyja lakásán megjelent a rendőrség, hogy jelentkezzen az 1956 őszén félbeszakadt
börtönbüntetésének letöltésére. A fiú, aki ekkor éppen nem volt otthon, ettől az
időtől (azaz 1957 márciusától) kezdve ismerősöknél bujkált.11
A körülmények ellenére tehát Mariann és Ákos elszántak voltak a tekintetben, hogy sorsukat összekötik. A fiú helyzete miatt a polgári házasság kockázatos
lett volna, de 1957. május 11-én egy magánlakásban titokban egyházi házasságot
kötöttek. A Budenz utcai lakás Forró Mariann egyik ismerőséé, Bobula Jánosnéé
volt, akinek egyik fiát korábban kémiából ő korrepetálta. A szertartást Terebesi
Tibor piarista szerzetes végezte. Az említetteken kívül tanúként Ákos egykori rabtársa, Márkus László, valamint Bobuláné testvére és annak házastársa, Mariann
egy barátnője és egy ismerős ügyvéd házaspár volt jelen.
A kihallgatási jegyzőkönyvek szerint a fiatalok először azt vallották, hogy a
Bartók Béla úton Simon László templomigazgató adta őket össze. Későbbi vallomásukból kiderül, azért éppen őt nevezték meg, mert tudomásuk szerint a pap
1957 őszén meghalt, így semmiképp nem vonhatták volna felelősségre. Ezen mozzanat miatt is feltételezhető, hogy a már korábban említett Lakos Endre neve is
ilyen megfontolások miatt szerepelt vallomásukban.
A peranyagot feldolgozó Borvendég Zsuzsanna úgy látta: a vizsgálótiszt meglehetősen nagy figyelmet szentelt az esküvőnek, ezzel vélhetően a „szervezkedés”
egyházi vonalát szerették volna hangsúlyozni.12 Hogy ez nem utólagos konstrukció, azt egy egykorú ügynökjelentés is bizonyítja: a Körösi fedőnevű ügynök Juhász
Miklós egyik ismerősével, Fekete Gabriella hitoktatónővel lezajlott beszélgetéséről
a következőképpen számolt be 1958 áprilisában: „Fekete úgy gondolja, hogy Juhászt nem a régi ügye miatt keresik, hanem az ellenforradalmi tevékenysége miatt.
Juhász ugyanis a börtönben megismerkedett egy fiatalemberrel, akit megszeretett
és kiszabadulásuk után kapcsolatban maradtak. Juhásznál ismerkedett meg ez a fiatalember Forró Mariannal, aki Juhász egyik főmunkatársa volt. Az ellenforradalom leverése után, illegalitásban Juhász összeeskette a fiút Forró Mariannal, mert
köztük közben nagy szerelem támadt. A fiatalok disszidálni próbáltak Jugoszlávia
felé, de ott valamilyen igazolvány hiánya miatt elfogták őket és visszaadták. Fekete
11

12

Hasonló módon vonult „illegalitásba” Forró Mariann lelkiatyja, Juhász Miklós is, aki szintén nem tért vissza a börtönbe. 1957 márciusától kapcsolatuk meg is szakadt, ez az oka annak, hogy nem ő adja majd össze a fiatalokat.
Borvendég 2002: 273.
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úgy gondolja, hogy a készülő ellenforradalmi perbe akarják Juhászt belehúzni. Jól
jönne egy pap a Corvin-köz ügyben – mondta.”13
Mint ahogy erre már utaltam, az esküvőn is jelen volt egy ügynök, aki részletesen beszámolt a szertartásról, sőt a letartóztatások után is rendszeres kapcsolatot
tartott Ákos és Mariann szüleivel, akikről aztán Maróti Lajos fedőnéven időről
időre jelentett a hatóságoknak.14 Utólag Forró Mariann számára is egyértelművé
vált, hogy valaki a kislétszámú vendégseregből besúgó volt, a 2014-ben készült
interjú tanúsága szerint azonban nem tudta, ki jelenthetett róluk.
Az esküvőről szóló ügynökjelentésben foglaltakkal először Forró Mariannt
szembesíthették, aki ezután részletes vallomást tett, s ezt felhasználva tudták
rábírni Ákost hasonló vallomástételre. Erre utalhat a lány letartóztatásuk után
íródott, és később a vizsgálati anyaghoz csatolt levele is: „Láttam, más segítség
nincs, megmondtam az igazat, tudod, hogy nem tudok hazudni. Életem, tudod,
hogy nekem nélküled már úgyis minden mindegy. Csak egyetlen gondom van,
hogy Veled mi van.” Mindezt a feltételezést erősíti meg a kihallgatást vezető Rózsa
László is, aki 1958. április 30-án azt írta, Tumbász Ákost menyasszonya, Forró
Mariann segítségével tudták őszinteségre bírni, s a fiú iránt érzett szerelmét használták fel arra, hogy az ügyben az összes cselekményt tisztázzák.15 Éppen ezért
méltányosnak tartotta volna, ha 10 perc beszélőt engedélyeznek nekik.16 A találkozás minden bizonnyal létre is jött, erről tanúskodnak Forró Mariann 2014-es
szavai, mikor arról beszélt, hányszor látta a letartóztatás után Ákost: „Egy alkalom
13
14

15

16

ÁBTL 3.1.9. V-144182 Himfy Ferenc György
Az 1957 végén beszervezett ügynök Tumbász Ákos ügyével kapcsolatos jelentéseit lásd
ÁBTL 3. 1. 2. M-27702 „Maróti Lajos”. Személyét Szőnyei Tamás azonosította: Márkus Lászlót, Tumbász Ákos egykori rabtársát és esküvői tanúját Bárány Vilmos százados szervezte
be kémelhárítási vonalon. Szőnyei 2012: 664., 673–674. Márkus később a katolikus sajtóban tevékenykedett: 1962-től az Új Ember munkatársa, 1970 és 1980 között a Magyar Kurír főszerkesztője volt. A rendszerváltás után rövid ideig az MDF sajtóosztályán dolgozott,
majd a Független Újság című lapot, utolsó éveiben pedig a Tv2 egyházi műsorát szerkesztette. Forró Mariann még a 2014-ben készült interjúban sem tudta, hogy Márkus rájuk nézve
részben az ő, részben a szülők bizalmába férkőzve milyen hátrányos következményekkel járó
információkat szolgáltatott az államvédelemnek. A beszélgetés során, az ügynökkérdéssel
szembenéző Lénárd Ödön egyik könyvéről szólva a következőket mondta: „Akkor borultam
ki, amikor a Márkus Laciról írt, hogy hát ő beépített. Szóval az a helyzet, hogy ő a Magyar
Kurírnál dolgozott. Ez az egyházi meg vatikáni híreket fordított, meg adta ki. Hát neki
kapcsolatot kellett tartani az Állami Egyházügyi Hivatallal.”
Rózsa László 1958. április 30-án kelt javaslatát lásd ÁBTL 3. 1. 9. V-146247/2 Lukács László
és társai
ÁBTL 3.1.9. V-146247/2 Lukács László és társai
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volt, amikor a nyomozó engedélyezett egy találkozót és hát a tárgyaláson egymás
mellett ültünk.” A Maróti Lajos fedőnevű ügynök jelentéséből az is kiderül, hogy
a tanúként beidézett Bobula Jánosné és Terebesi Tibor piarista először mindent
tagadott az esküvőt illetően. Bobulánét négy órán át hallgatták ki, és csak akkor
vallott be mindent és írta alá a jegyzőkönyvet, miután Forró Mariann-nal szembesítették, s az mindent beismert.
Terebesi Tibor piarista papot kétszer hallgatták ki, első alkalommal (március
16-án) még tagadta, hogy ő adta össze a fiatal párt, sőt elmondása szerint a házasságot kifejezetten ellenezte, részben a nagy korkülönbség, részben Tumbász Ákos
helyzete miatt, tudniillik, hogy a fiú szökésben volt. Tíz nappal később azonban
– mivel az ügynök már mindenről beszámolt a hatóságoknak, illetve a szembesítés hatására Bobuláné is elmondta az igazat – kénytelen volt beismerő vallomást
tenni, mondván, erkölcsi okokból tett eleget a fiatalok kérésnek. Mivel Ákos és
Mariann is gyakorló katolikusok voltak, az együttélést csak úgy tudták elképzelni, hogy kapcsolatukat a vallási előírásoknak megfelelően, Isten színe előtt rendezzék, s ezt saját lelkiismeretük szempontjából is fontosabbnak tartották, mint
a polgári házasságkötést. Azzal is tisztában voltak ugyanakkor, hogy a világ és a
hatóságok előtt jogi értelemben ők nem tekinthetők házaspárnak. (Ennek hos�szútávú következményét bizonyítja, hogy Forró Mariann 1989-es interjújában elmondta, először nem is volt biztos abban, hogy az újratemetés ügyében jogosult-e
az intézkedésre.)17
Az egyházi esküvő azonban akkor – a láthatatlan köteléken túl – egyfajta erkölcsi támaszt és tartást is adott különösen a lány számára. Erről tanúskodnak
évtizedek múltán Forró Mariann szavai: „Legnagyobb megdöbbenésemre a kihallgatáskor a kihallgató tiszt első kérdése az volt: hogy is volt azzal az esküvővel.
Így legalább erkölcsileg támadhatatlan voltam. A tárgyaláson a bíró például ilyen
kérdéseket tett föl, illetve hát megállapítást, hogy elég idős korban kezd el kalandokba bocsátkozni – tekintve, hogy 29 éves voltam akkor –, és tudtommal jelentős
korkülönbség van maguk között és nem a maga javára. Hogy ez mennyiben tartozik oda, azt nem tudom.”18 Forró Mariann tehát kétszeresen is normasértőnek
minősült, hiszen egy súlyos bűncselekményekkel megvádolt, szökésben lévő fiatalemberbe szeretett bele, akinél ráadásul hét évvel volt idősebb. Terebesi első kihallgatásakor elmondott kifogásai is ezeket a korabeli normákat és vélekedéseket
17

18

https://videotorium.hu/hu/recordings/2321/a-forradalom-utani-megtorlas-nevtelen-aldozatai
https://videotorium.hu/hu/recordings/2321/a-forradalom-utani-megtorlas-nevtelen-aldozatai
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közvetítették, más kérdés, hogy ő végül is a fiatalok kérésének eleget téve vállalta,
hogy közreműködik abban, hogy Mariann és Ákos a katolikus egyház tanításának
megfelelően rendezze kapcsolatát.
A házasságkötésüket követő hónapokban helyzetük mindinkább tarthatatlanná vált. 1957 márciusa és májusa között a már említett Bobula Jánosnénál lakták,
és ezt követően is a lány ismerőseinél rejtőztek. „Nagyon sok ember volt, aki tényleg önzetlenül életet akart menteni.” – emlékezett vissza segítőikre Forró Mariann
a Periszkóp című műsorban.19 A Maróti Lajos fedőnevű ügynök jelentéseiből úgy
tűnik, 1957 végén Mariann szüleinél húzta meg magát a fiú, de az apa egy idő után
nem vállalta tovább a kockázatot.20 A rejtőzködés ideje alatt, mivel a fiú nehezen
viselte, hogy nincs önálló keresete és menyasszonya tartja el, Mariann megbeszélte Ákos egykori rabtársával – aki esküvői tanújuk is volt –, hogy bízza meg barátját
azzal, hogy kivonatolja a Szabad Európa és más külföldi adók magyar vonatkozású
híreit, s ezért fizessen neki havi 200 forintot. Ezt az összeget természetesen a lány
állta, de – mint ezt ugyanebben az interjúban elmondta – ily módon is elviselhetőbbé akarta tenni a helyzetet a fiatalember számára. 1958 elején már folyamatosan követték, megfigyelték őket. Ugyanakkor Ákos hamis igazolványt szerzett az
egykori Corvin-közi parancsnokhelyettestől, László Béla Györgytől, aki aztán az
oroszok bevonulása után a Jázmin utcai iskolánál szervezett fegyveres bázist. Az
egykori fegyveres ellenálló azonban ekkor már a belügyi szerveknek dolgozott, s
bár a fiú gyanakodott rá, szorult helyzetében elfogadta a segítséget.21 Januárban
a hamis igazolvány birtokában bejelentkeztek polgári házasságkötésre, de mikor
megtudták, hogy ezt be kell jelenteni a rendőrségen, visszamondták a január 7-re
kitűzött szertartást, arra hivatkozva, hogy Mariannt nem engedik el munkahelyéről. Ákost egyszer igazoltatták és kihallgatásra is bevitték a rendőrségre, de a
hamis igazolvány ekkor még megmentette – legalábbis ők akkor úgy hitték, szerencséjük volt.
Mariann végül január 23-án ment be utoljára munkahelyére, ezt követően a
Börzsönyben rejtőzködtek, majd Szegedre utaztak, s 1958. február 21-én tiltott
határátlépést kísérelték meg Szeged-Mórahalom vonalában Jugoszlávia felé. A túloldalon azonban a jugoszláv határőrök a nem sokkal korábban életbelépő kétoldalú egyezmény értelmében elfogták és három nap múlva átadták őket a magyar
19

20

21

https://videotorium.hu/hu/recordings/2321/a-forradalom-utani-megtorlas-nevtelen-aldozatai
Az ügynök Tumbász Ákossal való 1957. december 23-i találkozójáról írt jelentését 1958. január 4-i dátummal lásd ÁBTL 3.1.2 M-27702 „Maróti Lajos”
Eörsi 2007. A corvinista-ügynök. http://regi.sofar.hu/hu/node/96052
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hatóságoknak. Ami az első kihallgatási jegyzőkönyvből is egyértelmű: elhatározásuk szilárd volt, s az egyházi után mielőbb polgári házasságot szerettek volna
kötni. Erről tanúskodik a közvetlenül őrizetbe vételük után, 1958. február 25-én
Kiskunhalason készült kihallgatási jegyzőkönyvhöz fűzött megjegyzésük is, melyben mindketten azt kérték, hogy a hatóságok mielőbb tegyék számukra lehetővé
a polgári házasságkötést.22

Érzelmek és veszteségek
Kettőjük kapcsolata Mariann emlékezetében és szavaiban élt tovább, Tumbász
Ákostól azonban alig-alig ismerünk ezzel kapcsolatos megnyilatkozásokat. A fiú
vallomásában igyekezett a lányt menteni, s a rá háruló felelősséget csökkenteni:
„Egyházi házasságunk megkötése is megelőzi az általam elkövetett bűncselekmények időpontját. Menyasszonyom politikával soha nem foglalkozott és ebben az
ügyben való szerepe kizárólagosan személyem iránti érzelmeivel, nem pedig ellenséges meggyőződéssel indokolható.” – olvasható a kihallgatási jegyzőkönyvben.23
Fennmaradt a vizsgálati dossziéban egy levélváltásuk is, mely vélhetően nem
sokkal a letartóztatás után keletkezett.24 Mariann részéről bizalom, elkötelezettség
sugárzik: „Tudod, hogy szeretlek és hogy soha egy pillanatig nem bántam meg
hogy Téged választottalak és Melletted maradtam. […] Vállaltam és vállalom bármi lesz az élet Veled és Melletted. […] Bízom Benned és tudom, hogy szeretsz
és ez a szeretet nem csak hangulat, hanem erő. Ezért tudtam és tudom az életet
csinálni. Hidd el, hogy most is és mindig Veled vagyok és nem teszek és tettem
olyant, ami ezt ne segítené elő.”25 A fiú levele szerelmükben, a közös jövőben és a
gondviselésben való hitről és erős felelősségérzetről árulkodik: „Ugy érzem, hogy
a bekövetkezett események ellenére is csak egy a fontos: a mi korlátokat (távolság,
idő stb.) nem ismerő szeretetünk – szerelmünk töretlensége. Azt írod »leszünk
mi még boldogok együtt.«” Ez így van! Ezt nem csupán remélni, de tudni is kell
mindkettőnknek. Pontosan ez a tudat és a Gondviselésbe vetett hitünk lesz az,
amely majd ezután is – mint eddig – átsegít bennünket a nehézségeken. Én is
megingathatatlanul bíztam, bízom és fogok bízni Benned. […] Reálisan felmér22

23
24
25

Tumbász Ákos kihallgatási jegyzőkönyvét lásd ÁBTL 3.1.9. V-14627 Lukács László és társai. Forró Mariann kihallgatási jegyzőkönyvét lásd ÁBTL 3.1.9. V-14627/1. ÁBTL 3.1.9.
V-14627/1 Lukács László és társai.
ÁBTL 3. 1. 9. V-146247 Lukács László és társai
ÁBTL 3.1.9. V-146247/1 Lukács László és társai
Uo.
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tem az eseményeket. Élni akarok Veled és Anyuék felé is vannak kötelezettségeink. Nem érzem magam az erkölcsi normák ellen vétőnek: őszinte leszek. – Csak
arra kérlek, hogy bocsáss meg nekem ezért az egész helyzetért.”26
Mariann tehát börtönbüntetése megkezdésekor úgy tudta, hogy férje él, és az
igazsággal csak kiszabadulása után szembesült. 1959 augusztusában édesanyja elé
ment, és együtt utaztak vissza a fővárosba. A Periszkóp című műsorban Láng Júlia
kérdésére, hogy tőle tudta-e meg Ákos kivégzését, így válaszolt: „Nem, senki nem
merte nekem megmondani, úgyhogy aznap este, aki esketett minket, följött, és ő
vállalta ezt a nehéz szerepet, azzal, hogy Mariann, nyugodjon meg, neki már jó. Az
volt a válaszom, hogy igen, de velem most mi lesz. Mert eddig volt értelme és célja,
hogy mindezt végig csináljam, és ezért vállaltam, hogy az életét megmentsem. És
ez az, ami nem sikerült.”27
Szabadulása után visszavették a GANZ-MÁVAG laborrészlegbe – elmondása
szerint szükség volt korábbi kutatási tapasztalataira –, itt azonban mellőzve érezte
magát, s átkérte magát az anyagvizsgáló részleghez.28 Mivel ott asztmát kapott,
kénytelen volt ismét munkahelyet váltani: „Akkor elhelyezkedtem az Öntödei
Vállalatnál mint műszaki fejlesztési előadó. Tehát most megint jött hozzá egy,
hogy a szakmámban sem dolgozhattam, ami hát nekem életcélom és létkérdés
volt.”29 Ez után a Kohó- és Gépipari Minisztérium dokumentációs részlegébe,
majd a Kohó- és Gépipari Tudományos Intézetbe szeretett volna elhelyezkedni
fordítóként, sikertelenül. Forró Mariann szerint, bár sosem mondták ki, hogy a
múltja miatt nem nyer felvételt, mindig találtak valami kifogást, hogy elutasítsák.
Magánéletének alakulásáról a következőket mondta: „Na most, itt nekem volt egy
nagyon nagy problémám, hogy én nagyon szerettem volna gyereket, de hát ilyen
körülmények között nem lehetett vállalni. És végeredményben a gyerekemet nem
tehettem ki annak, hogy egy ilyen handicappel induljon az életbe. De ennek következtében majdnem, hogy mindenkivel megszakítottam a kapcsolatot, hiszen
az összes baráti körömben mindenhol gyerekek voltak. És hát menekültem min26
27

28

29

Uo.
https://videotorium.hu/hu/recordings/2321/a-forradalom-utani-megtorlas-nevtelen-aldozatai
2014-es interjújában Forró Mariann azt mondta, hogy a börtönben a vele kezdetben nagyon
ellenséges nevelőtisztet korrepetálta, hogy az tanulmányait befejezhesse, s ő ígérte meg,
hogy szabadulása után segít majd neki. Mélykútról való hazatérése után kereste meg tehát
a nevelőtisztet, aki írásban javasolta, hogy Mariannt vegyék vissza az akkorra már Egyesült
Ganz-Mávag nevet kapott gyárba.
https://videotorium.hu/hu/recordings/2321/a-forradalom-utani-megtorlas-nevtelen-aldozatai
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denhonnan, ahol gyerek volt.”30 2014-es interjújában ezzel összefüggésben arról is
említést tett, hogy az örökbefogadás gondolatával is foglalkozott egy ideig. Láng
Júlia következő kérdésre adott válaszából pedig az is kiderül, a későbbiekben nem
adódott olyan kapcsolata, amely igazán komolyra fordult volna és házasság lehetett volna belőle. Ráadásul nem is próbálta meg eltitkolni múltját, s azt, hogy korábban már volt férjnél. Az interjút Láng Júlia a következő kérdéssel zárta: „Olyan
szépen mosolyog egy ilyen nehéz sorssal. A vallás ad lelkierőt?” – „Természetesen. Szóval azt hiszem, hogy ez inkább külsőleg látszik. Mert szóval elég sokszor
voltam azon a határon, hogy idegileg teljesen kikészültem, és akkor azt hittem,
én hagyom el magamat. Aztán az egyik ideggyógyásznő, aki huzamosan kezelt,
az mondta, hogy nem arról van szó, hogy elhagyom magam, hanem túlságosan
uralkodom még előtte is. Szóval az az egy év, amit együtt voltunk az életem legszebb, de legnehezebb éve is volt. És akkor az ember nagyon megtanulta azt, hogy
fegyelmez, és kifelé semmit nem mutatni és nem mondani. Hát végeredményben
én nagyon nem szeretek szerepelni. És az, hogy mondjuk erre a beszélgetésre is
vállalkoztam, annak a fő oka az volt, hogy neki tartozom ennyivel, hogy megismerjék az életét. És mindazt tudva ahogy alakult, ma is gondolkozás nélkül végigcsinálnám.”31
Ezek az évtizedek múltán elhangzott szavak: – „És mindazt tudva ahogy alakult, ma is gondolkozás nélkül végigcsinálnám.” – egybecsengenek a közvetlenül
letartóztatása után írt levéllel: „Tudod, hogy szeretlek és hogy soha egy pillanatig
nem bántam meg hogy Téged választottalak és Melletted maradtam. […] Vállaltam és vállalom bármi lesz az élet Veled és Melletted.” Forró Mariann tehát a
Tumbász Ákossal való találkozást s azt a rövid időt, amit együtt tölthettek, élete
legmeghatározóbb eseményéként élte meg. Amíg a fiú vele volt, azt tartotta legfontosabb feladatának, hogy őt segítse és megmentse, halála után pedig emlékének megőrzését, átmentését tekintette életcéljának. Ezt bizonyítja az is, hogy Ákos
írásait megőrizte, mihelyst lehetőség volt rá, engedélyt adott ezek nyilvános felhasználására és közzétételére.

30

31

https://videotorium.hu/hu/recordings/2321/a-forradalom-utani-megtorlas-nevtelen-aldozatai
https://videotorium.hu/hu/recordings/2321/a-forradalom-utani-megtorlas-nevtelen-aldozatai
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Kitekintés
Érdekes párhuzamokat, illetve lényeges különbségeket mutat az itt elmondottakkal
Bögre Zsuzsanna két női interjú alanyának élettörténete. V. Ziát 1953-ban ítélték
el. Az egykori tanítónő a vele készített interjú során – mint ez a későbbiekben
Bögre Zsuzsanna számára kiderült – letartóztatásának valódi okát elhallgatta,
csupán annyit mondott el, hogy vallásos meggyőződése miatt ítélték el. A
levéltári források alapján azonban sikerült rekonstruálni, hogy a valódi ok egy
diktatúraellenes szervezkedésben való részvétel volt. A szervezkedésbe vőlegénye
révén kapcsolódott be, akiről azonban az interjúban egyetlen említést sem tett.
Ennek a „hallgatásnak” az oka minden bizonnyal az lehet, hogy a nála tíz évvel
fiatalabb férfi, miután kiszabadult a börtönből, nem vette fel a kapcsolatot V.
Ziával, s nem vele kezdett új életet. A nő – aki ezek után sohasem ment férjhez –
nyilván ezt a fájó emléket akarta saját élettörténetéből törölni, amikor sem egykori
szerelméről, sem pedig letartóztatásának tényleges okáról nem beszélt.32
Bögre Zsuzsanna másik „hőse” az 1957 decemberében kivégzett Corvin-közi
parancsnok, Iván Kovács László szerelme, V. E., aki 1957 márciusában önként követte a férfit a börtönbe, s ott a fogdaügynök jelentése szerint azzal fenyegetőzött,
hogy éhségsztrájkba kezd, ha nem engedik, hogy a kivégzés előtt polgári házasságot kössön Iván Kováccsal. Az asszony tíz évvel idősebb volt a férfinál, és volt már
két gyermeke, mikor a Corvin-közi harcok idején egymásba szerettek. A nőt hat
évre ítélték, ám még a börtönben beszervezték, s ügynöki munkáját eltérő intenzitással ugyan, de 1977-ig végezte. V. E. a vele készített 1992-es életútinterjúban,
mivel egyszerre volt áldozat és áruló, a teljes igazságot nem tárta, nem tárhatta
fel, ezért múltjáról úgy beszélt, hogy annak lényeges részleteit el kellett hallgatnia.
„Ez nem mehetett könnyen, mert az évtizedes elfojtások miatt bekövetkezett nála
is a »derealizáció«, az érzelmek kikapcsolása. Ezért saját történeteinek többségét
úgy mesélte el, mintha kívülállóként élte volna életét. Másrészt pedig a kényszerből elkövetett tette miatti bűntudatát másokra vetítette ki, sorstársai egy részét
bűnösként mutatta be. Az eltorzult lelki folyamatokat évtizedeken keresztül fenntartó V. E. nem tudott megnyílni az élettörténeti interjú alkalmával.” – állapítja
meg Bögre Zsuzsanna.33
Forró Mariann a különböző időpontokból származó és különböző céllal keletkezett megnyilatkozásaiban a Tumbász Ákoshoz való viszonyát és szerelmük
rövid történetét egységes narratívában mondta el. Saját későbbi életét is mindig
32
33

Bögre 2017.
Bögre 2010: 115, vö. Bögre 2006.
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ennek a találkozásnak a fényében értelmezte, s ezt referenciapontként építette
bele élettörténetébe, az átélt eseményekből évtizedek elteltével pedig csak azokat
a mozzanatokat idézte fel, amelyek hozzájárultak énképének stabilitásához. Bár
önmagáról csak nagyon szűkszavúan beszélt, annyi kiderült: a megpróbáltatások
és veszteségek ellenére sem bánta meg, hogy Ákossal összekötötték életüket, még
ha csak rövid idő adatott is a számukra, s ennek a döntésnek lelki és egzisztenciális
következményeit egész életében viselnie kellett. A 2014-es interjúból úgy tűnik,
sokat jelentett számára Nagy Imréék 1989-es újratemetése, mely akkor szimbolikusan a megtorlás többi áldozatának is szólt, s az aznap este tartott szentmise, melyet az őket egykor összeadó Terebesi Tibor piarista tartott Tumbász Ákos
lelkiüdvéért. Ezek az események a közös emlékezés és a társadalmi szolidaritás
megnyilvánulása révén hozzájárulhattak ahhoz, hogy Forró Mariann számára az
átélt veszteség és trauma új értelmet és talán új dimenziót nyerjen, hiszen immár
nemcsak szűkebb környezete, de egy nagyobb közösség számára is megismerhető
lett az, ami sorsát évtizedekkel ezelőtt alapvetően meghatározta.

FORRÁSOK
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL)
3.1.9. A központi operatív nyilvántartást végző szervezeti egységek által kezelt
dossziék (1851) 1945–1990 (2003). Vizsgálati dossziék (V-dossziék)
3.1.2. A központi operatív nyilvántartást végző szervezeti egységek által kezelt
dossziék (1851) 1945–1990 (2003). Munka dossziék (M-dossziék)
Hadtörténelmi Levéltár (HL)
XI. 1. Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumai és jogelődjei 1949–1982. (7. doboz) Katf. 0054/1958.
https://videotorium.hu/hu/recordings/2321/a-forradalom-utani-megtorlas-nevtelen-aldozatai Utolsó letöltés 2017. augusztus 20.
Forró Mariannal 2014 áprilisában készült interjú. A szerző birtokában.
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A képzelet kegyetlen játékai. Csáth Géza
tragédiájának pszichobiografikus vázlata
A pszichobiográfia meghatározása – legalábbis a gyakorlat azt mutatja – azon múlik, hogy melyik tudományterülethez kötődik jobban a definíció megalkotója. A
pszichológia képviselői szerint a pszichobiográfia történelmileg szignifikáns életek analízise explicit, módszeres és tudományos pszichológiai elmélet és kutatás
használatával.1 A történettudomány vagy az irodalomtörténet számára pszichológiai szempontok érvényesítését jelenti a biográfiaírás során.2 Akárhogy is alakuljon a tudományok közötti súlypontválasztás, mindenképpen a történeti kutatás és
a pszichológiai elemzés élettörténetekre alkalmazott szintéziséről van szó.
Habár nevében biográfia, módszerei mellett abban is eltér a hagyományos életrajztól, hogy egyáltalán nem szükséges, hogy szó szerint az legyen. A kifejezés
csupán arra utal, hogy biográfiai adatokkal dolgozik, de célja nem a teljes életút
bejárása, sokkal inkább az életút egy központi, rejtélyes kérdésének megválaszolása, ami más eszközökkel nem volt megvalósítható. De eltér a főként deskriptív
életrajztól abban is, hogy ezek a kulcsproblémák soha nem a mi történt? és a hogyan történt? kérdések köré szerveződnek, hanem általában a miértekre, a magyarázatokra, a motivációkra kérdez rá, okokat, összefüggéseket tár fel.3
Csáth Géza naplóinak és levelezésének olvasása közben nagyon gyakran támadhat az a nyugtalanító érzésünk, hogy szinte minden életesemény, társas viszony, személyiségbeli vonás már kezdettől fogva a jól ismert tragédia felé mutat.
Ugyanazok a balsejtelmek környékezik folyamatosan az olvasót, mint bármely
Csáth-novella olvasásakor. Az író életútjának a feltérképezése hagyományosan az
irodalomtörténet érdeklődési körébe tartozik, de ha a különös írói világ gyökereit akarjuk megismerni, s ezzel összefüggésben Csáth személyiségének mélyebb
megértésére is törekszünk, elégtelenné válik az irodalomtörténet eszköztára. Kő1
2

3

Runyan 1998: 312.
Például Bálint Ágnes is ekként értelmezi a pszichobiográfiát, amikor a pszichológiai
szempontok irodalomtörténet-írásban való érvényesítéséről ír. Bálint 2014: 22–24.
William Todd Schultz pszichológus számos íróról, művészről és történelmi szereplőről írt
már pszichobiográfiát, emellett elkészítette az interdiszciplináris tudomány kézikönyvét is.
Schultz 2005.
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váry Zoltán klinikai pszichológus Morfium, matricídium és pszichoanalízis. Témák és variációk Csáth Géza és Kosztolányi Dezső életművében című tanulmánya4
azonban, amely alapos elemzést nyújt a két író személyiségéről, lelki világáról,
közös családi hátteréről (s rátalál mindezek szépirodalmi lenyomataira is), több
motívumot is felvonultat, amelyek szerepet játszhattak a különleges írói hang, valamint az átlagostól jócskán eltérő személyiség és életút alakulásában. Jelen tanulmány – Kőváry Zoltán elemzésére támaszkodva, de a ma ismert valamennyi
Csáth-napló, -levél és egyéb személyes narratív forrás alapján5 – elsősorban azt az
összetett és szövevényes ok-okozati halmazt próbálja kibogozni, amely az író személyiségének, lelki világának folytonos formálása révén végül elvezetett felesége
megöléséig, majd az öngyilkosságig.
Tovább árnyalhatja az itt kapott képet, ha figyelembe vesszük Csáth életének és
tragédiájának történelmi kontextusát; azaz az irodalomtörténet és a pszichológia
mellett helyet kapnak a társadalomtörténet-írás szempontjai, kérdésfelvetései is.
Másodsorban tehát arra a kérdésre keresem a választ, hogy hogyan befolyásolta
Csáth életútját az I. világháború; vagy másképpen fogalmazva: mekkora szerepe
volt a háborúnak a végső tragédia kifejlődésében?

1. Hipochondria
Csáth a naplójában szinte minden évben megemlékezik édesanyja korai haláláról,
méghozzá olyan módon, hogy minden alkalommal többé-kevésbé részletesen leírja annak menetét, körülményeit, az érzéseit, az akkor elhangzott párbeszédeket,
úgy, ahogyan ő emlékszik rá nyolcéves korából.6 Tekinthetjük ezt akár Csáth prototipikus jelenetének is. William Todd Schultz szerint ugyanis minden élettörténet
tartalmaz egy ilyen jelenetet, amely „maga is történetformát öltve vissza-visszatér
az alany önmagáról szóló narratívumaiba. Funkciója, hogy a self önmeghatározását segítse, csökkentse a szorongást, igazolja és megerősítse az identitást.”7 Beazonosítását különféle indikátorok segítik, úgymint az élénkség, részletesség, emocionális intenzitás, behatoló jelleg, ami a cselekedetekbe, művészi alkotásokba való
átszivárgást jelenti, a fejlődési krízis jelleg, a családi konfliktus jelleg, valamint a
4
5

6

7

Kőváry 2009.
Kőváry egyébként kiváló tanulmánya 2009-ben, a régebbi, erősen töredékes levelezés- és
naplókiadások és az azokon alapuló életrajzi művek ismeretében készült.
Egy alkalommal felidézi, hogy akkor még nem igazán értette meg, mit jelent pontosan édesanyja halála, s szinte örült a változatosságnak. Csáth 2013: 230.
Idézi Bálint 2014: 32.
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kivetettség, azaz az alany korábbi pozíciójának megkérdőjeleződése, veszélybe kerülése, egyensúlyának megbomlása8 – felesleges magyarázni, hogy az anya elvesztése mennyire megfelel ezeknek a kritériumoknak. Csáth meghagyta unokatestvérének, Kosztolányinak, hogy halála után írja meg az ő személyes tragédiájának
regényét, s az ehhez készített instrukcióiban – mint pszichoanalitikus – ő maga is
kiemelt jelentőséget tulajdonított az anya korai elvesztésének: „Hangsúlyozandó a
degenerált születés. Illúziók a meghalt anyára.”9
De a halál nemcsak édesanyja hiányának képében volt folyamatosan jelen a
gyerek Csáth életében. A tízéves korától vezetett gyerekkori naplójában a szabadkai haláleseteket eleinte csak mint érdekességeket rögzítette, de az évek során az
ezekhez való viszonya egyre összetettebbé vált. A halálesetek kezdetben többnyire
távolabbi körből kerültek ki, majd nemcsak egyre közelednek, de mintha sűrűsödnének is, s ezek között már rokonok, osztálytársak, tanárok, barátok halála,
öngyilkossága vagy öngyilkossági kísérlete is felsorakozik. 1903-ban például nyolc
közeli ismerős halálát rögzítette, akik közül ráadásul hárman három egymást követő napon haltak meg.10 Az ez évi halottak egyike a húga, kis Ilonka volt, aki
ötéves korában, agyhártyagyulladásban halt meg. Csáth életének valóságos fordulópontja volt ez a családi haláleset. Ebben az időben a naplók hangneme, stílusa,
témakeresése is érezhetően nagy változáson esik át, gyakorlatilag egyik percről a
másikra. Nemcsak hirtelen vált felnőtté, de író is ekkor lett belőle. Egy hónapon
keresztül szinte együtt élt a halállal, ami az elhúzódó haldoklás alatt a család életének a szerves részévé vált.11
Ekkortól kezdve valósággal gyötörni kezdte az elmúlás, a mulandóság gondolata. Alig három héttel a kislány halála után egy álmából riadva, amelyben halott
testvérével találkozott, az a sejtelem ébredt benne, hogy ő lesz a következő, alig
pár hónapja van hátra, hiszen az álomban csak ő látta kis Ilonkát, családtagjai
8

Bálint 2014: 33.

9

Csáth 2017: 419. A degenerált születés esetleg arra vonatkozhat, hogy Csáth koraszülöttként
jött a világra.
Április 16-án Sturcz Róza, mostohaanyjának nagynénje, 17-én Oláh Ferenc, harmadnap pedig Vidics Gergely, mindketten Csáth iskolatársai. (Csáth 2013: 441–443.) Ezt a sűrűsödést
jól mutatja az a tény is, hogy a gyerekkori naplófüzetek mottója eddig rendszerint az volt,
hogy Jólesik visszaemlékezni az elmúlt időkre, de az 1903 közepén kezdett új füzeté már az
lett, hogy Hagyjátok nyugodni a holtakat.
1903. február 27-én tett először említést Ilonka betegségéről, aki a bejegyzés szerint ekkor
már csaknem egy hete betegen feküdt, március 20-án halt meg. (Csáth 2013: 401–421.) Naplójában napról napra részletesen beszámolt húga agóniájáról, majd elemezte az egyes családtagok különbözőképpen viselt gyászát és sírását.

10

11
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nem, azaz ő már sokkal közelebb van ahhoz, ahol ő van, mint a többiek.12 Majd
egy hónapra rá a félelme megtalálta a maga valóságvonatkozását: lexikon alapján
tbc-vel diagnosztizálta magát.13 Elképzelte a gimnáziumi főigazgató, Kosztolányi
Árpád iskolai búcsúbeszédét, majd orvoshoz ment, aki jót nevetett aggodalmain,
s torokgyulladást állapított meg. Az ekkortájt, azaz 16 éves korára kialakult hipochondriája végül élete végéig elkísérte.
A betegségektől való félelme és a rendszeresen visszatérő halálfélelem korántsem volt egyedülálló a családban: Kosztolányiról ugyancsak elmondható, ami
mégiscsak különös. Kőváry hívja fel a figyelmet, hogy a jelenség beilleszthető a
Brenner család többgenerációs foglalkozásválasztási hagyományába. A Brenner
nagypapa, valamint a Brenner nagymama édesapja is gyógyszerészek voltak (az
édesanya ágán ugyancsak gyógyszerészeket találunk), amit az unokák közül így
vagy úgy hárman is továbbvittek: Csáth és Kosztolányi Árpi orvosok lettek, míg
Brenner Dezső gyógyszerész. „Az egészség – betegség, a gyógyítás – gyógyszer
témája mélyen benne gyökerezett a Brennerek (és a Kosztolányi-leszármazottak) »családi tudattalanjában«”, ami viszont nemcsak a foglalkozás, de a betegségek megválasztását is befolyásolja.14 A tehát részben a családi hagyományból (a
gyógyszerek és a betegségek állandó jelenlétéből) eredeztethető hipochondriára a
családi hagyomány egyszersmind „megoldási stratégiát” is kínált: az orvosi pálya,
azaz az öngyógyítás lehetősége formájában. Érthető módon azonban a betegségek alapos ismerete és a fertőző betegségek (vagy éppen a csak ötletet adó nem
fertőző betegségek) közelsége aligha vezetnek jóra. Kosztolányi, a család másik
hipochondere – mint tudjuk – író, költő, újságíró lett. A többiek viszont, akik a
gyógyítás, gyógyszerek bűvkörében maradtak, amennyire tudjuk, nem szenvedtek
hipochondriától. Azaz a családból egyedül Csáth kombinálta a kettőt. Egy 1905
tavaszán, tehát az orvosi egyetem első évében édesapjának írt leveléből kiderül,
hogy egyik orvosa – orrürege megvizsgálása kapcsán – már ekkor figyelmeztette,
hogy hagyjon fel önmaga megfigyelésével.15
Csáth pályaválasztása abból a szempontból is érdekes, hogy habár a természettudományokat választotta az egzisztenciálisan problémásnak tartott művészlét
helyett, soha nem szakított a művészetekkel. Megmaradt a tudomány és a mű12
13

14
15

Csáth 2013: 440. 1903. április 13.
„A tüdőmben szúrást éreztem, kellemetlen, ha mozdulok, mintha félrenyeltem volna. Fáj.
S egyszerre összes ifjúkori, családalapítási, dicsőséges művészi és gazdagsági ábrándjaimat
éreztem összeomlani. Mintha a halál reám lehelt volna!” (Csáth 2013: 455. 1903. május 13.)
Kőváry 2009: 14–15.
Csáth 2007: 16.
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vészet párhuzamos vonzásában, ami a személyiség fragmentálódásához, hos�szútávon pedig a szellemi egyensúly megbomlásához vezethet.16 Ezt a kettősséget
jól mutatja a kettős névhasználat (Dr. Brenner József és Csáth Géza) is, amellyel
tudományos és szépírói tevékenységét kívánta elhatárolni egymástól. Kosztolányi hármas művésznek nevezte unokaöccsét, többirányú tehetségét jelölve ezzel:
Csáth gyermekkorától festett, rajzolt, hegedült, zongorázott, zenét szerzett, zeneesztétikai tanulmányokat, zenekritikákat, valamint novellákat és színpadi műveket írt. Mindez azt jelenti, hogy Csáth „művészi »alszemélyiségén« belül további
törésvonalak fedezhetők fel.”17
Egyetemi évei alatt ismerkedett meg a pszichoanalízissel, amely – a nyelv kiemelt szerepe, illetve a tudomány és a művészet közötti pozíciója révén – képes
volt újra egységet teremteni a különvált szelf-fragmentumok között. De ahogy
önmagában az orvosi pálya, úgy az elmeorvosi tevékenység és a pszichoanalízis
felé való közeledés is újabb veszélyeket hozott magával: a test betegségei mellett
a lélekéi is a repertoár részeivé lettek.18 Csáth maga is végzett pszichoanalízist,
anélkül viszont, hogy megfelelő kiképzésben részesült volna. „A felkészületlen terapeuta személyiségét súlyosan károsíthatja a komoly pszichés zavarokkal
küzdő pszichiátriai betegekkel fenntartott szoros kapcsolat, kiváltképp, ha a kezelőnek lappangó, feldolgozatlan konfliktusai, veszteségei vannak, és tudattalan
öngyógyításai szándékkal közeledik az elmekórtan felé.” A szoros terápiás kapcsolatban ugyanis a projektív identifikáció és a viszont-indulatáttétel révén a terapeuta olyan lelki tartalmak hordozójává válhat, amelyek eredetileg a beteg élményeiben szerepeltek.19 Kőváry felveti, hogy „az elmebeteg nőként” elhíresült
Kohn Gizellában és az őt kezelő Csáthban közös volt a tbc-től való félelem. A nő
pszichózisa tüdőbeteg édesanyja otthoni ápolásából fakadt: rettegni kezdett attól,
hogy ő is elkapja a betegséget. 1909-ben került a Moravcsik-klinikára, Csáth –
aki egyébként, mint láttuk, már jóval korábban is félt a tbc-től – pedig 1910-ben
16
17
18

19

Kőváry 2009: 7–8.
Kőváry 2009: 8.
Csáth öccse találóan jellemzi a pszichoanalízis egyik veszélyét, az önmegfigyelés állandó
kényszerét: „Halasy Andor, aki idegeit túlérzékennyé csiszolta, és eddig embereket analizált és kedélybetegeket gyógyított, most magát gondolja betegnek. Megfejtéseket keres, hogy
milyen le nem kapcsolt lelki motívum, lelki energia az, amely elrontotta a kedélyét, és ös�szezavarta a pszichéjét. Minden szava a túlérzékeny fantáziából ered. És hipochondria – jó
darab. Folyton erről tárgyal, afféle megfejtéseket keres önmagában, amivel az embernek nem
szabad foglalkoznia, mert megőrülhet. Olyanféle ez, mintha az ember a saját feje búbjára
akarna nézni.” (Jász 2001: 96.) Az idézet akár Csáthról is szólhatna.
Kőváry 2009: 13.
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kapta azt a téves diagnózist, amely az első morfiumhasználathoz vezetett. Kőváry
meglátását, miszerint kapcsolat lehet a beteg és a terapeuta mániákus félelme
között, tovább erősíti az a kiegészítés, hogy Csáth az apjának írt leveleiben újra és
újra arról érdeklődik, hogy biztosan nem tbc okozta-e édesanyja halálát.

A hipochondria egy sajátos formája: a pszichikus impotencia
Csáth Nemi életem leírása20 című visszaemlékezése, amelyben az egész életére
kiható szexuális vonatkozású gyermekkori traumáit sorolja négyéves (!) korától
kezdve, valójában pszichoanalitikai kórelőzmény. 11 évesen támadt először szexuális vonzalma a nála 11 évvel idősebb mostohaanya iránt, s a tiltott, valószínűleg bűntudattal párosuló vágyak egészen 17 éves koráig meghatározták erotikus
fantáziáját. Az abnormálisként megélt serdülőkori szexualitás talán magyarázat
lehet a későbbi eltorzult nőképére, valamint a nevelőanya iránt táplált, egyébként
érthetetlen gyűlöletére is, amely a kölcsönös szeretetben megélt, idilli gyerekkort
követően, huszonéves kori leveleiben tűnik fel először.21 A mostohaanya Budanovits Ilona személye egyébként Kosztolányi Csáthról szóló, töredékben maradt
regényében is kulcsmotívumként tűnik föl: műve címéül a Mostohát választotta,
amiben kétségkívül fő szerepet játszott az, hogy Csáth az utolsó éveiben tragédiájának egyik fő okozóját édesapja új feleségében látta.
A Nemi életem leírása őszintén vall arról is, hogy a testi bántalmazás, női ing
viselése vagy éppen a kismacska izgatása is erekciót váltott ki nála. 19 évesen
már – esetenkénti sikertelenséggel – sűrűn látogatta a bordélyházakat. Dr. Kuthy
Dezső 1910. áprilisi téves tbc-diagnózisa viszont szexualitásában is végzetesnek
bizonyult: a tüdőbajtól való félelme miatt sokáig nem tudott felszabadultan közösülni, ami végül erekcióproblémákhoz vezetett.22 Az ekképpen kialakult pszichikus impotencia, amely tulajdonképpen a hipochondria egy sajátos formájának

20
21
22

Csáth 2016: 359–410.
Mindezekről bővebben: Szajbély 2016: 428–429.
1911-ben így ír erről: „Gyűlölettel és fájdalommal töltött el a világrend, amelyben csak a
phallos az úr, és rettegve gondoltam a coitusra. Egy hanyatt fekvő nő elgondolása, ez azelőtt
mindig kellemes kéjérzéseket keltett. Most nem, most csak fájdalmat, valami hideg, aggódó
iszonyt okozott. A coitusra, szeretkezésre vonatkozó tréfák is bántottak, és nemegyszer öngyilkosságra gondoltam.” (Csáth 2016: 398.)
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tekinthető,23 végül 1911 szeptemberében múlt el Jónás Olgának köszönhetően.24
Ebből a perspektívából nézve az 1912. évi stubnyai fürdőorvosi nyár féktelensége
nem feltétlenül nárcisztikus zavarokat sejtet,25 inkább úgy tűnik, hogy az újabb
szexuális kudarctól való félelmét kompenzálta a sok hódítással, újra és újra szükségét érezte megbizonyosodni arról, hogy impotenciája végérvényesen a múlté.26

2. Öngyógyítás
A pszichoanalitikus megközelítés szerint minden alkotási folyamat egyben lelki
folyamat is; önanalízis, amelynek során – a traumákból és különféle lelki sérülésekből táplálkozó tudattalan fantáziák feldolgozásával – a művész lényegében
önmaga orvosává válik.27 S míg maga az írás és a művészi alkotás egyéb formái
egy darabig Csáth számára is képesnek és elégségesnek látszottak arra, hogy betöltsék ezt az öngyógyító funkciót, az erről szóló elmélet ismerete már gátat szabott ugyanennek. A varázsló kertjének (1908) lírai, szecessziós hangulatú világát,
Csáth különleges írói hangját és eszköztárát ugyanis még kifejezetten gazdagította
a lélektani érdeklődés, sőt részben éppen ennek volt köszönhető, de a következő
kötetekben már egyre inkább háttérbe szorult a lírikus, és helyét a távolságtartó,
érzelmileg neutrális, freudista iskolázottságú analitikus foglalta el. A pszichoanalízis tehát hiába volt képes kibékíteni a természettudományoknak elkötelezett orvos és az alkotásban kiteljesedő művész összeegyeztethetetlennek tűnő ellentétét,
magát az írást gyakorlatilag ellehetetlenítette: „Rettenetes és nyomasztó gondolat,
hogy nincs többé kedvem az íráshoz. Mióta az analízissel behatóan foglalkozom,
és minden ízében elemezem az öntudattalan lelki életemet, nincs többé szükség rá,
hogy írjak. Pedig az analízis csak szenvedést hoz, keserű életismeretet és kiábrándulást. Az írás pedig gyönyört ad és kenyeret. Mégse! Nehezen megy, aggályokkal.
A születő gondolatot mintegy csírájában megöli a kritika. A legbelső elintézetlen
ügyeimet pedig nem tudom papírra tenni. Az az érzés gátol, hogy mások épp23

24

25
26
27

Csáth így emlékszik vissza: „Nagy baj volt, hogy már hónapok óta nem közösültem. Kuthy nem tiltotta meg, de a gondolat képtelenné tett nemi lelkesedésre egy puella publicával
szemben. Túl aggódtam a sikerért, és így a kísérletek nem sikerültek.” (Csáth 2016: 292.)
Környezete őszinte csodálkozása mellett és annak dacára választotta Olgát feleségéül, hogy
nem tetszett neki különösebben, és nem is tartotta szellemi partnerének. De a vele megélt
szexualitás végül elhallgattatta az ellene szóló összes érvet.
Kőváry 2009: 22.
Szajbély 2016: 428–432.
Kőváry 2009: 21.
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olyan tisztán olvasnak benne, mint én az írók írásaiban, én, a pszichoanalitikus”
– írja Csáth 1913-ban.28 Gyakorlott pszichoanalitikusként pontosan tudta, hogy
az analízis a műveket hasonlóan kezeli, mint az azokkal közös forrásból származó
álmokat és egyéb fantáziákat.29
Írói hangjának megváltozásával, elszegényesedésével nagyjából egy időben
kezdődött morfinizmusa. Az első használat közvetlen előzménye az a már
említett téves tbc-diagnózis volt, amely végül a másfél éven át elhúzódó pszichikus
impotencia kialakulásában is nagy szerepet játszott. Ezen a napon, 1910. április
17-én vagy 19-én,30 amikor Dr. Kuthy Dezső „kis jobb oldali apicitist” állapított
meg, lényegében régi félelme igazolódott be, hipochondriás mániája egy csapásra
valósággá vált: „A félhomályos, karbolszagú rendelőben hirtelen kriptaillat csapott meg. Jéghideg szaladt át rajtam. Tehát mégis elért az, amitől legjobban rettegtem.”31 Elviselhetetlen volt számára ez a gondolat, ezért még azon az álmatlan
éjjelen több adag brómot vett be, végül hajnalban befecskendezte az első morfiumoldatot.
Kőváry felhívja rá a figyelmet, hogy a fájdalomcsillapító szerektől való függés
sokszor visszavezethető az édesanya elvesztésére (ami tehát hajlamosító tényező),
hiszen az anyára irányuló ösztönvágy és a morfiumhasználat szervi összefüggést
mutat.32 De Csáth esetében tulajdonképpen a hipochondriáját „támogató” többi
körülmény is a szerhasználat mint az öngyógyítás egy lehetséges módja felé mutat. Egyrészt a már generációk óta a családi mindennapok szerves részeként jelenlevő gyógyszerek kézenfekvő megoldási stratégiát kínáltak, másrészt orvosként
nyilvánvalóan semmiféle nehézséget nem jelentett a drogokhoz való hozzáférés.
Az első alkalommal szinte kínálta magát a morfium: „[…] reggel fél hatkor a gyönyörű, tavaszi nap sugaraiban fecskendeztem be az asztalomon lévő fecskendővel
az ugyanott pihenő oldatból az első adagot, 0,02 M-et. (Akkor a női osztályon egy
tabeses morfinista asszonyt kezeltünk.)”33

28
29
30

31

32
33

Csáth 2016: 234.
Kőváry 2009: 17–21.
A pontos dátumot tekintve némileg ellentmondóak a források, mindenesetre valószínűbb a
19-e.
Csáth 2016: 290. A napló szerint egyébként Kuthy azt is hozzátette a diagnózishoz, hogy:
„de szót sem érdemel”, ezenkívül még két orvos barátja megvizsgálta, egyikük semmit nem
talált, másikuk annyit mondott, hogy „a kilégzés hangosabb”. Közvetlenül azelőtt, hogy Kuthyhoz ment, egy tbc-s ismerőst látogatott egy szanatóriumban. (Csáth 2016: 156.)
Erről lásd részletesen: Kőváry 2009: 14–17.
Csáth 2016: 290.
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Rendszeres drogfogyasztásról egyébként csak 1910 szeptemberétől, az adagok
jelentősebb emeléséről először 1911 nyarától, majd 1913 nyarától beszélhetünk.
Talán nem véletlen, hogy az erősebb függés kialakulása nagyjából ugyanarra az
időszakra esett, mint írásművészetének fokozatos elszürkülése. Elképzelhető,
hogy a felszabadultságát vesztett alkotási folyamat már kevésnek bizonyult az öngyógyításhoz, s ezt a feladatot a morfium vette át. A szerhasználat azonban – sejthető – nem jelentett valódi megoldást: végső soron érzelmi elsivárosodáshoz s az
írói szublimációs készség szinte teljes elsorvadásához vezetett.34

3. Háború
Az I. világháború kitörésekor több leszokási vagy mérséklési kísérleten és egy
szanatóriumbeli elvonókúrán is túl volt már. Azok közé tartozott, akiket az elsők
között hívtak be, végzettségéből kifolyólag katonaorvosként szolgált, előbb a déli,
majd az északi fronton. Távolléte ideje alatt továbbra is rendszeresen vezette naplóját, majd hazatérve megkezdte eleve kiadásra szánt memoárjainak megírását is
(1915 tavaszán), amit végül – a fennmaradt kéziratok tanúsága szerint – soha nem
fejezett be. Mindezek a források (a levelekkel egybehangzóan) jó „közérzésről”
és hangulatról számolnak be.35 Ami mégiscsak meglepő a magát már ifjúkora óta
betegesen féltő Csáthtól. Hipochondriája persze a fronton sem lankadt, a környezetében tapasztalt fertőző betegségek (például kiütéses tífusz) tüneteit rendre észlelte magán. Ezzel szemben a háborúban átélt borzalmaknak és a félelemnek alig
találjuk nyomát a beszámolókban, amire a jelentősen megemelt morfiumadagok
mellett ő maga a művészi látásmódjában találta meg a magyarázatot.36 Ugyanakkor olyannyira elkötelezett és lelkes volt a Monarchia háborúja iránt, hogy
késznek mutatkozott feláldozni magát a hazáért: „Nagyszerűen érzem magam, és
boldog vagyok, hogy részt vehetek a legszebb és legnemesebb hadjáratban, amelyet valaha viseltek. Mert valóban háborúnkban a mi részünkről hiányzik minden
önző szándék, mi csak a butaság, a telhetetlenség, a hatalmaskodás, az önzés, a
barbarizmus ellen harcolunk. Ha ezt elgondolom, nagy nyugalom fog el: ezért
érdemes harcolni s meghalni.”37 A tapasztalatok emlékiratba foglalása mögött is
34
35

36
37

Kőváry 2009: 31.
Ideiglenesen egyébként – a távolság miatt – a házassága is jobb színben tűnt fel előtte, de hazatérve a kettejük közti disszonanciák újra megjelentek. (Viszonyukról részletesen: Molnár
2017a.)
Lásd bővebben: Molnár 2017a: 548–549.
Csáth 2005: 127. Jónás Olgának, 1914. augusztus 7.
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éppen a közös ügyért való tenni akarás: az egészségügyi ellátás jobbításának szándéka húzódott, de szerepet játszhatott benne a saját fontosságának már rég nem
érzett felemelő érzése is.
Mindemellett ahogyan a háborús társadalmakra általában jellemző a vallásosság felébredése,38 úgy Csáth személyisége és belső világa is ezzel az új motívummal gazdagodott ebben az időben. A vallás ugyanis – mint az idézetből is látszik
– egyszerre adott értelmet a háborúnak (harc a barbárság ellen) és a meghalásnak
is, amiért természetesen a jutalom sem maradt el a hősi halállal járó megváltás
formájában.39 Csáth 1912-es komplexelmélete szerint nemcsak a harc, a háború,
az állandó veszélyben való élés, de a túlvilági életbe vetett hit is lefokozza az önfenntartási komplex érzékenységét, azaz gyengíti az élethez való ragaszkodást.40 A
vallás mint a propaganda eszköze lényegében tökéletesen szolgálta a hadi gépezetet az I. világháborúban. Csáthnál azonban ugyanez az öngyilkosságot vetíti előre.
Ráadásul az első pillanattól kezdve cezúrának, átmeneti időszaknak tartotta
a háborút – amely felfüggeszti, mivel ellehetetleníti az élet természetes menetét
–, s ennek megfelelően a „háborús feszültség elmúlásáig” mintegy tervszerűen
hagyott fel szépírói tevékenységével.41 A frontról való kényszerű hazatérést és a
néhány havi hátországi segédszolgálatot követően lényegében minden komolyabb
ambíció nélkül, falusi orvosként működött először Földesen, majd Regőcén.
Márpedig az írás vagy az alkotás bármely formája megtartó erő lehetett volna,
egyfelől megszüntethette volna a „lejárt író” képzetét, másfelől átfordíthatta volna
a mellőzöttség és értéktelenség érzését; s ezt Kosztolányi is tudta jól, amikor
leveleiben több alkalommal megpróbálta visszavezetni őt az irodalmi életbe.42 De
ennek már aligha lehetett realitása, Csáth elmerült szűk, vidéki környezetében
és saját, végtelen univerzumában. Ehhez hozzátartozott az is, hogy a háború
kitörésétől kezdve gyakorlatilag kizárta az elvonókúra lehetőségét. Ennek is
a békekötést szabta feltételéül, mondván, hogy a nagyobb munkaterhelés, a
bizonytalanság, a földesi helyettesítő állás ideiglenessége, a kényelem hiánya
mind-mind olyan körülmények, amelyek nem biztosítják a leszokáshoz szükséges
megfelelő körülményeket.

38
39
40
41
42

Audoin-Rouzeau – Becker 2006: 95.
Lásd bővebben erről: Molnár 2017b.
Csáth 1978: 56.
Például Csáth 2017: 521–522.
Például 1916 júniusában: Csáth levele Kosztolányinak (Csáth 1997: 270–272.) és Kosztolányi
válasza (Csáth 1997: 273–274).
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4. Őrület
Mindez végzetesnek bizonyult: ha az én elveszíti a traumák feldolgozásához
szükséges kreatív erőket, a tudattalanban való „megmerülést” lehetővé tevő
regressziós folyamatok nem az én érdekeit fogják szolgálni, hanem épp ellenkezőleg,
annak szétesését eredményezik. „A képzelőerő elburjánzása és elhatalmasodása
megteremti a neurózis vagy a pszichózis előfeltételeit” – írja Freud.43 Csáth
felhagyott az írással, a fantáziája elszabadult, s a morfium összemosta a képzelet
és a valóság határait.44
A szer, amely „megvédte” a betegségektől, a haláltól, az impotenciától és a
háborútól való félelmekkel szemben, sokáig „segítette” abban is, hogy szürke,
hétköznapi, kevéssé szép és művelt feleségéből izgalmas és izgató, egyszersmind
veszélyes és rossz nőt teremtsen: „…amikor éhség miatt nyugtalan vagyok,
mindig jónak, édesnek, nagyon szerethetőnek látom őt, de egyszersmind igen
jelentéktelennek, alsóbbrendűnek. Amikor a méreg felfűti a fantáziát – akkor
olyannak alakítom őt, amilyennek leginkább izgat: egy bestiának képzelem el,
aljas, rossz ösztönökkel, hazudozónak, szemétnek, szépnek – sokkal szebbnek
és komplikáltabbnak is látom.”45 Sokáig tudatában volt annak, hogy újra és
újra előtörő őrült féltékenykedése a morfiumos állapot velejárója, de 1918
karácsonyától – nem sokkal gyermeke születése után, aki mintegy élő bizonyítékul
szolgált – rögeszméjévé vált felesége hűtlensége. Úgy vélte, Olga saját maga
vallotta be a megcsalást, amikor elmesélte egy egyébként igazán semmitmondó
álmát. Analízisnek vetette alá feleségét, az álmot egészen nyilvánvalóan ebből
a perspektívából, prekoncepcióinak megfelelően magyarázta, s ezzel immár
bizonyítottnak látta az árulást. Meggyőződésévé vált az is, hogy Olga – a korábban
csak fantáziáiban gonosz nő – a cseléddel összefogva az őrületbe akarja kergetni,
paranoiás kényszergondolatok üldözték. Hipochondriás mániái ugyancsak
kiléptek a fantázia birodalmából, 1919 májusában a bajai elmegyógyintézetben
43
44

45

Kőváry 2009: 21.
Elszabadultak a vallási tartalmú fantáziák is a naplókban, az orvosi rendelőkönyvek lapszéleit mindenütt latin nyelvű könyörgések, vallási tárgyú rajzok, Jézus-monogramok és békeszimbólumok borítják. Egy alkalommal például a következő víziót írja le: „Az az érzésem
volt, hogy Isten megbocsátott nekem, és a kezével védi a fejemet, míg azelőtt, amikor nagy
dózisok szenvedései közben gondolatban hozzá fordultam: egy elutasító és haragos mozdulatot láttam és éreztem. Akár őt láttam így, akár agyam önvádjai által az általa alkotott természet felséges törvényszerűségét, egyaránt imádandó és megrendítő öröm volt, amidőn ma
a megbocsátás tannhäuseri gesztusát éreztem.” (Csáth 2017: 114. 1915. július 11.)
Csáth 2008: 47. Öccsének, Brenner (Jász) Dezsőnek, 1913. július 1.
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betegtársai közt arra a következtetésre jutott, hogy akárcsak azokat, őt is paralysis
progressiva46 és tabes47 gyötri.
Személyes tragédiája háttereként lezárult az I. világháború, de az ennek
nyomában születő anarchia közeli állapotok olyannyira rettegéssel töltötték el,
hogy morfiumadagjainak jelentős emelésére kényszerült. Jól jellemzi a külvilág
eseményeire (ekkor a Regőcére visszatérő részeg katonák és a helyi „lógósok”
garázdálkodásaira) sajátosan reagáló Csáth mentális állapotát a következő, 1918.
november 8-án kelt naplórészlet: „A sok éjjeli izgalom arra vitt rá, hogy külön
hatodik és hetedik adagot kellett éjjelre bevezetnem. Borzasztó volt az a gondolat,
hogy éjjel menekülni kell a táskában az M-holmival, amelyet esetleg elkoboznak a
rablók, és én, mielőtt patikát elérek, szívgyengeségben meghalok.”48 Feleségéért és
újszülött gyermekéért nem aggódott feljegyzéseiben.
A határok végérvényes elmosódásával valóssággá vált minden korábbi félelme,
míg végül a novellák képzeletbeli világából kiléptek a gyilkos fantáziák.

HIVATKOZOTT IRODALOM
Audoin-Rouzeau, Stéphane – Becker, Annette 2006: 1914–1918, az újraírt háború,
Budapest, 95.
Bálint Ágnes 2014: Pszichobiográfia és irodalom. Pécs.
Csáth Géza 1978: Az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa. In: Csáth Géza:
Egy elmebeteg nő naplója. Budapest, 1978.
Csáth Géza 1997: Fej a pohárban. Napló és levelek 1914–1916. Budapest, 1997.
Csáth Géza 2005: Emlékirataim a nagy évről. Szeged.
Csáth Géza 2007: 1000x ölel Józsi. Családi levelek 1904–1908. Szabadka, 2007.
Csáth Géza 2008: 1000x ölel Józsi. Családi levelek 1913–1919. Szabadka, 2008.
Csáth Géza 2013: „Méla akkord: hínak lábat mosni.” Naplófeljegyzések 1897–1904.
Budapest.
Csáth Géza 2016: Úr volt rajtam a vágy. Naplófeljegyzések és visszaemlékezések
1906–1914. Budapest.
Csáth Géza 2017: Sötét örvénybe süllyedek. Naplófeljegyzések és visszaemlékezések
1914–1919. Budapest.

46

47
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Az agyvelő krónikus gyulladása, majd annak sorvadásához, elbutuláshoz és bénulásokhoz
vezet.
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Csáth 2017: 307.
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Bátorság, önfeláldozás, heroizmus:
Bajcsy-Zsilinszky Endre „érzelmes” értelmezési
sémái és a korabeli források tanúságtétele*
1

A 20. századi magyar történelem bővelkedik olyan élettörténetekben, amelyekhez
a közgondolkodás – s jó ideig a történettudomány is – érzelmi alapon viszonyult.
Ezek az értelmezési keretek általában az életút egyetlen, a nagypolitika
szempontjából központi fontosságú mozzanatából közelítenek témájukhoz,
rosszabb esetben abból vezetik le a főhős egész élettörténetét. Ilyen, a modernkori
magyar történelem egy-egy sorsfordulója kapcsán gyakorta felemlegetett életút
Károlyi Mihályé vagy Nagy Imréé. Ezeket a történelmi pályákat az egymást
követő – s egymást tagadó – politikai rendszerek újra- és újraírták, a korábbinál
gyakorta homlokegyenest ellenkező eredményre jutva. Bajcsy-Zsilinszky Endre
esete annyiban különbözik a fent említettektől, hogy az ő megítélése – a felszínen
nemigen érzékelhető, ám halála után szinte azonnal teret nyerő emlékezetpolitikai
csatározások ellenére2 – Horthy-kori politikusaink közül egyedülálló módon
folyamatosan pozitív. Az 1886-ban született politikus-publicista zavarba ejtő
fordulatokban gazdag életét 1944-ből visszatekintve, a bátorság, önfeláldozás,
heroizmus fogalomhármasára építve igyekezett rekonstruálni először a politika
s annak nyomán sokáig a történettudomány is. Szögezzük le: semmi okunk
nincs megkérdőjelezni, idézőjelbe tenni a három fogalom legitim használatát
Bajcsy-Zsilinszky Endre életútja kapcsán. Ám az ahistorikus megközelítések
rendre eltakarják előlünk az egyes élethelyzetek kortárs kontextusait, s téves
következtetésekre, utólag konstruált kauzális láncok „tényként” – vagy éppen
történelmi szükségszerűségként – történő interpretálásához vezethetnek minket.3
*
1

2
3

A kutatás a PD 124292 azonosítószámú NKFIH pályázat támogatásával valósult meg.
Ehhez: Bartha 2018.
A szociálpszichológia „visszatekintési torzításnak” nevezi azt a jelenséget, amikor az értelmező
(történész) egy meghatározott pontot túlfókuszál, és az eseményeket, döntéseket erre a
vonalvezetőre felfűzve magyarázza. Ezzel összefüggésben beszélhetünk „alapvető attribúciós
hibáról”, mely egy személy belső tulajdonságainak túlhangsúlyozottságát, egyes döntések és
folyamatok eleve determináltnak láttatását, valamint a cselekvésválasztó konkrét szituációk,
körülmények egyénre gyakorolt hatásának elhanyagolását jelenti. Hunyady 2006: 410.
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Problémás az egyéni bátorság, önfeláldozás és heroizmus értékminősítésszerű
használata is történeti munkákban, főképp, ha az adott helyzetben százezrek élete
a tét. Az alábbiakban csupán arra van lehetőségem, hogy állításaimat az életműből
vett néhány példával illusztráljam, alátámasszam.
***
Személyes bátorságra számtalan közismert példát hozhatunk Bajcsy-Zsilinszky
életéből. Említhetjük I. világháborús csatatéri helytállását,4 harmincas évekbeli
magányos harcait, II. világháborús parlamenti működését,5 vagy az üldözöttek
(pl. zsidók, baloldaliak) érdekében tett, a korban aligha túl népszerű lépéseit,
nem utolsó sorban kérlelhetetlen náciellenességét.6 Bajcsy-Zsilinszky Endre
1944. március 19-én – az ország közszereplői közül egyedüliként – fegyverrel
fogadta a letartóztatására kivonuló német megszállókat, akik súlyosan meg is
sebesítették őt (váll- és haslövést szenvedett). Ennek ellenére kiszabadulása után,
1944 novemberében elfogadta Kovács Imre felkérését az ellenállás vezetésére. A
Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának elnökeként egy rendkívül
heterogén, céljaiban és módszereiben egyaránt szerteágazó csoportot igyekezett
koordinálni és vezetni. S bár letartóztatása után, a nyilas bíróság előtt – teljesen
érthetően – igyekezett kisebbíteni a szervezkedés célját és szerepét, a felelősséget
magára vállalta, tetteit nem bánta meg. Utolsó napjaiban tanúsított bátorságát és
nyugalmát sokak megörökítették.7
A bátorság egy következő, ám nem teljesen pozitív kicsengésű fokozata a
vakmerőség, amely már az indokolatlan kockázatvállalást is implikálja. BajcsyZsilinszky számtalan elvesztett sajtópörét, közéleti küzdelmét, lapjainak igencsak
4

5

6

7

A Nagy Háborúban többször megsebesült, kitüntetéseket szerzett, s még emlékplakettben
is részesült. „Egyik legkiemelkedőbb tette az volt, amikor a háború kitörésekor Pancsova
város lakossága néhány szerb ágyúlövés és járőr elöl félelmében elmenekült a városból és ott a
legnagyobb fejetlenség keletkezett, Zsilinszky megjelent három huszárral, a rendet helyreállította
és saját csapataink beérkezéséig biztosította a város nyugalmát. Pancsova képviselőtestülete ezt a
tettét díszoklevélben köszönte meg.” Baján (szerk.) é. n: 431. Az eseménysor friss szakirodalma
ugyanakkor nem tudósít Zsilinszky tettéről. Vö. Pollmann 2015.
Egyik legviharosabb parlamenti beszédét 1942. december 2-án mondta el, az újvidéki vérengzés
kapcsán. A szélsőjobboldali politikusok beléfojtották a szót, majd az ügyből kifolyólag BajcsyZsilinszky több lovagias ügyet is kezdeményezett. KN 1939. XVI. köt. 490–492. (1942. december
2.) Vö. Magyar Nemzet 1943. január 19. 5.
A Bajcsy-Zsilinszky értelmezéséhez mai napig bevett „antifasiszta” kifejezés történelmietlen. A
„latin diplomácia” szerepét hangsúlyozó politikus a II. világháború kirobbanása után is a „nagy
baráti nemzet vezérében”, vagyis Mussoliniban bízott. Bajcsy-Zsilinszky 1939: 2. Külpolitikáját a
„náciellenes” jelző írja le legpontosabban.
Bartha 2019.
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viszontagságos anyagi hátterét sorolhatnánk ehelyütt, de talán elegendő – pars
pro toto – az 1936-os „kópiaügy” példáján illusztrálni mindezt. A Rajniss Ferenc
ellen irányuló szociáldemokrata–nemzeti radikális akció az év egyik legnagyobb
politikai botránya, a „guruló márkák” tézisének első komolyabb megmérettetése
volt Magyarországon. Az ügy háttere Peyer Károly május eleji, nagy vihart kavart
parlamenti beszéde, amelyben azzal vádolta az ekkor már közismerten nácibarát
Rajnisst, hogy német pénzből finanszírozza politikai működését. A felszólalás után
három nappal állt elő szociáldemokrata képviselőtársa, Györki Imre egy kalandos
utat bejárt, a fenti témában kelt levélmásolattal, rajta Barasits Tivadar és Rajniss
Ferenc aláírásával. A levél tartalma szerint az Uj Magyarság munkatársai nácibarát
magyar lap alapítására tettek előterjesztést illetékes német helyen. Mint utóbb
kiderült, a szociáldemokraták a dokumentumot a parlamenti mandátumát 1935ben botrányos körülmények közt elveszítő Bajcsy-Zsilinszkytől kapták, aki egy
általa korábban nem ismert személytől jutott hozzá a régóta várt „bizonyítékhoz”.
Az illető, Nagy István azonban eltűnt, mielőtt az állítása szerint egyenesen
Goebbelsnek címzett kísérőlevelet is az ellenzéki politikus rendelkezésére
bocsátotta volna. Bajcsy-Zsilinszky egy darabig várt, majd az iratot felvitte a vele
jó kapcsolatot ápoló Kozma Miklós belügyminiszternek, s maga is nyomoztatott.
Kiderült, hogy Nagy egy többszörösen büntetett előéletű banktisztviselő, akit
időközben betöréses lopássorozat miatt le is tartóztattak. Mivel a megtévedt
irodista előszeretettel tört be különböző lapok kiadóhivatalába, Bajcsy-Zsilinszky
azt feltételezte, hogy az Uj Magyarság szerkesztőségében talált rá az iratra. S
mert Kozmáék nem léptek, átadta a dokumentumot a szociáldemokratáknak. Az
ügyből azonnal országos botrány kerekedett szalagcímekkel, újabb „fotókópiával”,
írásszakértők bevonásával és parlamenti interpellációkkal. Az egyébként jogász
végzettségű Bajcsy-Zsilinszky elkeseredetten igyekezett elvi síkra terelni az
ügyet (ez bevett módszere volt) – de nem járt sok sikerrel.8 Nagy elismerte a
hamisítást, az ügyészség pedig megállapította, hogy a nyomozás során egyetlen
adat sem merült fel arra, hogy Rajniss Ferenc a memorandum készítésében részt
vett volna, vagy aláírta volna azt. Az eset végkifejleteként Bajcsy-Zsilinszky 1937
februárjában nyilvánosan bocsánatot kért politikai ellenfelétől. A halódó Nemzeti
Radikális Párt nyilvánosságot kereső vezére tehát vakmerően cselekedett, amikor
egy rovott múltú – s mint kiderült, ráadásul nácibarát – újságíróval próbálta meg
8

„Én a magyar eszmét, a magyarság szellemi, politikai, állami önállóságát védem és képviselem.
Rajniss a német hódítást, a szellemi és politikai alárendeltséget egy idegen birodalmi eszmével
szemben s egy örökre idegen politikai gondolattal szemben. Nem kettőnk, két többé-kevésbé
jelentéktelen ember személye forog itt kockán közöttünk, hanem a magyarság legszentebb
szellemi javai”. Bajcsy-Zsilinszky 1936a.
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hitelteleníteni Rajnisst. A csúnya véget ért ügy nem is illett az 1945 utáni BajcsyZsilinszky-képbe, így feledésbe merült.9
A II. világháború idején jó darabig defenzívába szoruló Bajcsy-Zsilinszky
egyre inkább az utókornak dolgozott. Kétségtelen, hogy igen heroikus módon
tette mindezt. A különböző megnyilvánulásainak pontos dokumentálására
mindig kényesen ügyelő – a parlamenti gyorsírók jegyzeteit nem egyszer
ellenőrző – ellenzéki politikus fő fegyverévé 1941 áprilisától egészen 1944
márciusáig a memorandum lépett elő. Kényszerű döntésének hátterében az
újságírói működést behatároló cenzúra és a politikusi szereplést a nyilvánosságtól
elzáró szabályozások – mindenekelőtt a számára központi fontosságú külpolitikai
témák külügyi bizottságba történő száműzése10 – álltak. Bajcsy-Zsilinszky ilyen
körülmények közt is ragaszkodott nem egyszer vélt, sokszor valós igazságainak
rögzítéséhez és dokumentálásához, mivel meg nem értett prófétaként hitt saját
– távlatos – küldetésében.11 Mindez egyrészt mélyen átélt személyes szerep,
másrészt figyelemre méltó közéleti hatással bíró politikai brand is volt már
a harmincas évek végén. Kiterjedt levelezését a harmincas évek közepétől
saját, csupán nevével ellátott levélpapíron intézte, előadásai eseményszámba
mentek, cikkeivel gyakorta provokált komoly közéleti vitákat, leveleivel pedig
minisztereket, miniszterelnököket és a szellemi elit első vonalbeli szereplőit
szólította meg. Míg Bereg és Bihar népe mellett főképp fiatal fővárosi értelmiségi
kisegzisztenciák köréből verbuválódott fiatal hívei itták szavait, ő maga tökéletesen
tisztában volt azzal, hogy közéleti szereplése csupán szerény hatást gyakorolt a
nagypolitikára. Bajcsy-Zsilinszky azonban – amint azt másolva gépeltetett, saját
maga által archivált levelei is dokumentálják – ekkoriban már saját későbbi
emlékművének alapjait igyekezett lerakni nagy tudatossággal.12 A világháború
alatt írt szövegei saját bevallása szerint a „nagy mérlegkészítést” voltak hivatottak
9

10
11

12

Jellemző példa, hogy Vigh Károly monográfiájában bár hosszasan idézi az ügy alatt keletkezett
Bajcsy-Zsilinszky-írást (1936b), annak csak ideológiai vonatkozásaival foglalkozik, kontextusáról
hallgat. Vigh 1992: 174–175. Vö. Bartha 2017.
Az ellenzéki politikus itt is aktív volt. Vö. pl. Makói Ujság 1941. szeptember 16. 1.
Elhivatottságában okkal feltételezhetünk némi sértettséget is. „Ez a hülye sors Gömbös Gyulának
adott módot” telepítési törvényre, holott az általa vallott nemzeti radikalizmus „megfordíthatta
volna Magyarország sorsát”, vallotta. Bajcsy-Zsilinszky Endre levele Pethő Sándornak. 1939.
október 12. RETÖRKI Archívum 12. doboz. Bajcsy-Zsilinszky meg volt győződve róla, hogy neki
„letisztult” és „zárt koncepciója” van a „magyar ügyről, annak minden vonatkozásáról,” talán
egyedüliként „a mai zavarodott világban”. Bajcsy-Zsilinszky Endre levele Hegedűs Gyulának.
1939. november 5. RETÖRKI Archívum 12. doboz.
Jól jellemzik ezt az attitűdöt öccsének írt sorai 1939 újévén: „Sajnos, én valóban az az ember
vagyok, akivel majd csak a halálom után fog parádézni a rokonság”. Bajcsy-Zsilinszky Endre levele
Zsilinszky Gábornak. 1939. január 3. RETÖRKI Archívum 14. doboz.
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szolgálni. Meggyőződése volt, hogy munkássága és sorsa hatással lehet a közelgő
békére, pontosabban Magyarország megítélésére az európai újjárendezés során.
Ahogyan Szekfű Gyulának írta híres vitairatában a Bárdossy-kormány politikája
kapcsán: „az én levelezésem ezekből az időkből ellátja a vádat, talán egy kissé –
furcsa módon, egyben – a védelmet is”.13 Saját szerepét illetően 1943 elején úgy
nyilatkozott, nem zavarja az ellenzéki szerep, sőt leszámolt a hatalmi pozícióba
kerülés ábrándjával.14 Ám az utókor tiszteletére annál inkább igényt tartott. 1944es rabsága idején is arról adott hírt, hogy: „most sem vagyok megtörve, nagy
úrnak tudom magam, mint amilyen mindig voltam. Nemzetem és az én imádott
magyar népem szívében pedig sohasem halok meg, ezt jól tudom. Azt is tudom,
hogy még Újvidéken is lesz szobrom, csak ne adja Isten, hogy ez a város megint
idegen államhoz tartozzék.”15
A bátorság, a vakmerőség és a heroizmus hármasa után a felelősség–felelőtlenség
fogalomkörét járom körbe, II. világháborús kontextusban. Ehhez fontos
kiindulópont, hogy a függetlenségi hagyomány 1945 utáni marxista olvasatában
a Kállay-kormány „félszívű”, „gyáva”, „kétkulacsos”, jobb esetben „tétova” volt
– vagyis itt is az érzelmi értelmezési keret dominált. Sokáig a történészek is a
miniszterelnök habitusának tulajdonították, hogy nem mert időben „kiugrani”
a német szövetségből és a háborúból (vö. „Kállay-kettős”, „hintapolitika”). Az
újabb diplomáciatörténeti szakirodalom mindazonáltal azt hangsúlyozza, hogy
Kállaynak a német szövetségből történő békés kiválás előkészítése volt eredendő
szándéka, s csupán a manőverezéshez szükséges politikai mimikri okozta a fenti
látszatot. Kállay és az őt 1943 őszéig ellenzékből támogató Bajcsy-Zsilinszky
egyaránt a szövetségesek balkáni partraszállásában reménykedtek – ennek
azonban 1943 nyárutójától már nem volt realitása.16
Bajcsy-Zsilinszky mint háborúellenes politikus szerepel a történeti
köztudatban, ami abban az értelemben igaz, hogy már 1941 augusztusában
prognosztizálta: „egyre világosabban bontakozik ki az a valószínűség, hogy a
németek aligha nyerhetik meg a háborút”.17 A későbbiek során valóban minden tőle
13

14
15
16
17

Bajcsy-Zsilinszky Endre levele Szekfű Gyulának. 1942. március 15. MTA KRKGy Ms 10. 205.
130. A kisgazdapárti politikussal 1943 tavaszától havonta összejáró, róla később is a legnagyobb
megbecsüléssel szóló Szegedy-Maszák Aladár emlékei szerint „amikor [Bajcsy-Zsilinszky]
felolvasta beszédeinek kéziratából a külpolitikai passzusokat, a saját esetleges mártíromságára
célzó befejező szavaknál elcsuklott a hangja, és a szeme könnybe lábadt.” Szegedy-Maszák 1996:
292.
Barcs 1943: 1–2.
Bajcsy-Zsilinszky Endre levele Bende Máriának. 1944. március 26. OSZKK 28. fond. 182.
Vö. pl. Joó 2007. Borhi 2015: 31–77.
Vö. Tilkovszky 2001.
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telhetőt megtett azért, hogy Magyarország kilépjen a németek oldalán folytatott
küzdelemből. Ez azonban egyáltalán nem jelentett valamiféle pacifizmust. A
kisgazdapárti politikus a honvédelmi tárca 1942. évi költségvetését azért nem
szavazta meg, mert az általa vágyott „másfél milliónyi tökéletesen felfegyverzett
és kiképzett hadsereg” bűvöletében kevesellte a honvédelmi kiadásokat.18 Irreális
tervének hátterében a történelmi Magyarország határainak védelme állt. Vagyis
nem tett le a területi expanzióról, jóllehet ábrándos külpolitikai terveit egyre
kétségbeesettebben igyekezett föderációs elemekkel kombinálni.19 Külpolitikai
terveinek fókuszában Dél-Erdély visszaszerzése és a román haderő megfékezése
állt.20 Nézeteit részletező parlamenti felszólalása nem maradt a Ház falai között. „A
magyar haderőnek az a kötelessége, hogy végezzen már Romániával” – olvashatta
Bajcsy-Zsilinszky szavait maga Hitler is, mivel Mihai Antonescu a Führernek
1943. január 10-án átadott memorandumában kiemelten foglalkozott BajcsyZsilinszky – torzítva idézett – beszédeivel, demonstrálandó a magyar-veszélyt s a
magyarok megbízhatatlanságát.21
Bajcsy-Zsilinszky Kállaynak címzett első memoranduma arról tanúskodik,
hogy az ellenzéki politikust már 1942 szeptemberében az a súlyos tévképzet
vezette, miszerint a „Harmadik Birodalom a háború mostani fázisában nincs már
abban a helyzetben, hogy minket egyoldalúan, beleegyezésünk híján, bármire
is kényszeríthessen.”22 Vélekedését a kormányzó és a vezérkari főnök előtt is
megerősítette saját feljegyzései szerint.23 Sőt, az a politikus, akinek tudomása volt
német háborús bűntettekről,24 valamint tisztában volt a magyarországi zsidóság
18
19
20

21
22
23

24

Tilkovszky 1991: 11–21.
Vö. Bartha 2016.
„Nem mi provokálunk, bennünket provokálnak és ha ez meg nem szűnik, akkor végül mégis
csak a magyar katonai erőre hárul a feladat, hogy elintézze Nagy Romániát, legalább nyugat
felé való nagyzoló hóbortjában.” KN 1939. XVI. köt. 344–352. (1942. november 27.) Az 1945
utáni népfrontos Bajcsy-Zsilinszky-értelmezéseket nem zavarta ez a körülmény, jóllehet a KMP
„harcot hirdetett” azok ellen, „akik a nemzeti összefogás politikáját nacionalista propagandával
(…) helytelen vágányokra igyekeznek vinni, és Románia megtámadásával, Dél-Erdély fegyveres
visszaszerzésével kívánják összekötni.” A KMP 1943. márciusi körlevelét közli: Pintér 1968: 223.
Joó 2007: 313.
Tilkovszky 1994: 1241.
Tilkovszky (szerk.) 1986: 122. 138. Teljes mértékben téves az a beállítás, miszerint BajcsyZsilinszky „azért nem szakított Kállayval”, mert attól tartott, „ha egy kedvezőtlen katonapolitikai
helyzetben a baloldal a hazafias érzésű néptömegekre támaszkodva megkísérli a maga kezébe
venni az ország sorsának intézését, a németek megszállják az országot”. Vigh 1967: 1348.
„A németek külön hóhércsapatokat szerveznek, SA és SS alakulatokat, fegyvertelen ártatlan
emberek legyilkolására”. Bajcsy-Zsilinszky Endre levele Miklós Bélának. 1942. dec. 28. Közli:
Tilkovszky 1985a: 194. Mindazonáltal lehet, hogy „a borzalmak valódi dimenzióit” valóban nem
sejtette. Pelle 2001: 313.

346

_Hajnal István Kör kötet_.indd 346

2019. 06. 12. 15:14:44

Bátorság, önfeláldozás, heroizmus...

számarányával, helyzetével és kilátásaival is,25 1943 nyarán svájci, török, svéd és
lengyel példákkal érvelt amellett, hogy „az elháríthatatlan kockázatokat igenis
vállalnia kell” a kormányzatnak. Bajcsy-Zsilinszky – és pártja – úgy gondolta,
„Magyarországnak minden politikai, jogi igazságával és katonai erejével szembe
kell szállnia nem egy esetleges német megszállás kísérletével, hanem még egy
német katonai átvonulással is. Még akkor is, ha milliós haderőnk hiányos
felszerelésében nem volna elég erős az átmeneti német megszállás elhárítására.
Egy ilyen német vállalkozás azonban a háborúból való kiválásunk vagy éppen
semlegességi deklarációnk után politikailag egyaránt valószínűtlen, sikere pedig
komoly magyar ellenállás esetén még reménytelenebb. A magyar hadsereg egy
részének a német erőszakoskodás esetén erkölcsileg is megnyílnék az útja, nemcsak
katonailag, hogy levonuljon a Balkánra, miután előbb birtokába vette a déli
Erdélyt”26 – bukott ki a lényeg a fejtegetésből. Esélylatolgatásaihoz fontos adalék,
hogy Bajcsy-Zsilinszky 1943 őszén osztozott abban a közhangulatban, amely
szerint „egyre inkább közeledünk a háború végéhez”,27 s ezért egy elhamarkodott
kiugrás is jobb az elmulasztott utolsó lehetőségnél.28 1944 elején, a saját optimista
prognózisában csalatkozó magyar politikus nemcsak azt a csehszlovák felvetést
utasította vissza ingerülten egyik komoly figyelmet kapó cikkében, miszerint
Magyarországnak le kell mondania a „fasizmusnak és a nácizmusnak tett hű
szolgálatokért Németországtól és Olaszországtól ajándékba kapott” területekről,
de leszögezte: „minden tisztességes magyar ember, kormánypárton és ellenzéken
[…] a történelmi Magyarország talaján áll eszmeileg és területileg egyaránt”.29
Idézett cikke Juraj Slávik nyilatkozatára reflektált, aki a csehszlovák–szovjet
szerződés jelentőségéről beszélt a londoni rádióban. Slávik beszéde „éles
25

26

27

28

29

Bajcsy-Zsilinszky svájci kapcsolatai révén megkapta például a bázeli National-Zeitung
1943. december 23-i számát, ahol vezércikkben foglalkoztak Magyarországgal (Das
ungarische Dilemma). A hagyatékban piros ceruzával kiemelt cikk előrevetítette, hogy
egy esetlegesen kinevezett magyar „Quisling-kormány” „katasztrófát jelentene” a mintegy
700 000 fős magyarországi zsidóságra nézve. OSZKK 28. fond. 48.
Lásd a Kisgazdapárt nevében átadott 1943. július 31-i memorandumát: Pintér–Rozsnyói 1965:
195, 197.
Bajcsy-Zsilinszky Endre levele Thuránszky Lászlónak. 1943. szeptember 26. RETÖRKI Archívum
12. doboz.
Bajcsy-Zsilinszky Endre levele Kállay Miklósnak. 1943. okt. 31. RETÖRKI Archívum 13. doboz.
(A levélhez mellékelten megküldte Kiss János nyugalmazott altábornagy „katonai tanulmányát az
ország önvédelméről”.)
Bajcsy-Zsilinszky ebben a cikkében is hitet tett a magyar „misszió”, az ország „középponti
helyzete” és „virtuális ereje” mellett. Mint írta, „vérünkben és idegeinkben hordozzuk a szabadság,
az önkormányzat, a kormányozni tudás, a faji elfogulatlanság és az emberség szellemét”. BajcsyZsilinszky 1944a. A cikket angolul is publikálta: Bajcsy-Zsilinszky 1944b.
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válaszokat váltott ki Budapesten, a legélesebbet Bajcsy-Zsilinszky Endréből”
– fogalmazott a magyar külügyminisztérium politikai osztályának vezetője
visszaemlékezéseiben,30 Macartney professzor pedig részletezte is a – többnyire
jobbról jövő – dühödt reakciókat.31 A kormány – s ebben a kérdésben: az ország
– céljainak ezek a virtuskodások aligha használtak. A Külügyi Szemle felelős
szerkesztője szerint Bajcsy-Zsilinszky gondolatmenetével „a megfelelő helyen
kellene operálni és az egész csehszlovák kérdést otthon is most már másképpen
kellene kezelni és egy olyan lapban, mint a Magyar Nemzetben a megértésnek
és a kooperációnak kellene szerény megítélésem szerint minél szélesebb körű
atmoszférát teremteni”32 – fogalmazott az ellenzéki politikust egyébként nagyra
tartó Baross György. Érvelése nem hatotta meg a továbbra is a délszláv nyitást
abszolutizáló, „ellenfeleink olcsó sikereit” bagatellizáló Bajcsy-Zsilinszkyt.33
Mint láthatjuk, Bajcsy-Zsilinszky nagyon sokáig a területi integritás
látószögéből tekintett az átmenetinek gondolt német megszállás veszélyére.
Tegyük hozzá, a kockázat vállalásának szükségességét – amit rajta kívül például
Baranyai Lipót és Esterházy Móric is vallott34 – angolszász diplomáciai csatornákon
keresztül folyamatosan hangoztatták, s ezek a jelzések alighanem ugyanúgy
eljutottak hozzá, mint Honti Ferenc kissé zavaros hátterű szovjet kapcsolatának
biztatása. Vlagyimir Szokolin volt szovjet népszövetségi titkárhelyettes 1943
nyárutóján kifejtette,35 a Szovjetunió egy (nem részletezett) viszonylag méltányos
békéért cserébe elvárja, hogy Magyarország szakadjon ki a német szövetségből
és szüntesse be a szövetségesek elleni propagandát. „Ez bizonyára nehézséget
fog okozni és valószínűleg átmenetileg német megszállást is eredményezne, de a
késlekedés veszélyes lenne” – tette hozzá a szovjet hírszerző.36 A „nehézségekkel”
az amerikai tárgyalópartnerek is tisztában voltak. Baranyai Lipót Szokolinéhoz
hasonló feltételeket kapott 1943 nyarán, mire a Magyar Nemzeti Bank elnöke
felvetette a várható azonnali német megszállást és annak következményeit („az
ellenzék és a zsidók kiirtása”). Az amerikai reakció szerint „a háború miatt »úgyis
könyökig véres a karjuk s ezért néhány százezer ide vagy oda nem számítana«”.37
30
31
32
33

34
35
36
37

Szegedy-Maszák 1996: 360.
Macartney 1957: 208–209.
Baross György levele Bajcsy-Zsilinszky Endrének. 1944. január 31. MTA BTK TTI Könyvtár.
Bajcsy-Zsilinszky Endre levele Baross Györgynek. 1944. február 8. RETÖRKI Archívum 13.
doboz.
Juhász 1988: 363.
Zeidler 1997: 332.
Juhász 1988: 355. Vö. Joó 2007: 187–188.
Vö. Czettler 1999: 110–134.
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Aligha kétséges: a nagyhatalmaknak vajmi kevés fogékonysága lehetett a magyar
nemzeti önállóság „nagy világpolitikai értékének” felismerésére, mivel európai
szerepvállalásuk nem arra irányult, hogy a történelmi magyar állam „KözépEurópa új rendjében mint mellőzhetetlen rendezőgondolat szerephez jusson.”38
Bajcsy-Zsilinszky emóciókon és vágyakon alapuló közéleti működése nem
csak az óvatosabb politikát pártoló kormányköröknek és egyes kisgazdapárti
politikusoknak szúrt szemet a németellenes táborban. A liberális Rassay Károly
„forrófejű, hirtelenkedő embernek tartotta, aki elhamarkodott aktusaival csak árt
az ügynek, mert a németek még nagyobb gyanakvással figyelik a magyar harasztos
zörgését” – fogalmazott Drozdy Győző.39
Bajcsy-Zsilinszky a megszállást 1944 februárjában a jobbik opciónak fogta
fel, jóllehet ugyanebben a levélben maga írt a megszállatlan ország állapotáról,
„tíz-egynéhányezer munkaszolgálatos becstelen legyilkolásáról, ezrek és ezrek
megkínzatásáról, az újvidéki és zsablyai szerb–zsidó pogromokról”. Mégis úgy
gondolta, „az erőszakos megszállás legalább becsületét és jövőjét szerzi vissza, talán
szenvedések, esetleg igen súlyos szenvedések, vér és pusztulás árán, szerencsétlen
hazánknak, de distanszirozza Magyarországot a Németbirodalom sorsától. Lehet
azonban, hogy éppen fordítva: a magyar állam önérzete és ellenállási készsége
akadályozza meg az ország német megszállását. S az én hitem szerint ez a
valószínűbb” – fejtegette néhány héttel 1944. március 19-e előtt, kikérve magának
egyúttal a ráaggatott „fantaszta” jelzőt.40 Szintén 1944 februárjára datálható a
Svédországban tevékenykedő Böhm Vilmosnak írt levele, amelyben a Szent
István-i keretekben gondolkodó politikus már elismerte: „a revízió politikája
hajótörést szenvedett. Ez vezetett bennünket a háborúba, német szolgaságba” –
tette hozzá, az ország történelmének „legborzalmasabb katasztrófáját” vizionálva.
Bajcsy-Zsilinszky ebből a meggondolásból a Böhm által felvázolt alternatívát
(„revízió helyett barátság a szomszéd államokkal”) az „egyetlen megoldásnak”
nevezte. Ám a várható német megszállást illetően továbbra sem a kalkulálható
áldozatok miatt tépelődött, hanem amiatt, hogy „szabad-e nekünk a nép
elkövetkezendő szenvedéséért a felelősséget magunkra venni? Végül szabad-e a
mi nagy mozgalmunkat azzal terhelni, hogy a megszállásért a felelősséget viseljük.
Ezáltal nem kompromittáljuk-e örök időkre Magyarországon a demokráciát?”
A konklúzió a Kállay-levéllel azonos volt: „a megszállás [úgyis] bekövetkezik, a
38
39
40

Tilkovszky 1985b: 481.
Paksy (szerk.) 2007: 223.
Bajcsy-Zsilinszky Endre levele Kállay Miklós miniszterelnökhöz 1944 februárjában. Közli: Pintér–
Rozsnyói 1965: 198–205.
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népnek szenvednie kell”. Ehhez hozzátette, „a felelősség bennünket fog terhelni.”
A Kállayt ehelyütt Böhmmel egyetértésben fumigáló („ő egy fecsegő, a saját
ravaszságára épít”) politikus azt is őszintén kifejtette, hogy „ez idő szerint egy
felkelést nem tudunk keresztülvinni. Ahhoz mi túl gyengék vagyunk.”41
Három héttel később, 1944. március 17-én – az utolsó pénteki „Pannóniavacsorán” – Bajcsy-Zsilinszky dühödten kérte számon Kiss János nyugalmazott
altábornagyot az ellenállási előkészületek elégtelensége miatt.42 Ekkor már ismert
volt a német csapatok mozgósítása, s más csatornákon keresztül is tudható volt
a régóta rebesgetett megszállás.43 Másnap este – néhány órával a megszállás
bekövetkezte előtt – Somogyi Béla közjegyző, felsőházi tag lakásán találkozott
Bajcsy-Zsilinszky a VKF (Vezérkari Főnökség) hírszerző és kémelhárító
osztályának vezetőjével. Kádár Gyula visszaemlékezésében ekképp idézte az
ellenzéki politikust: „»Hát vedd tudomásul, ha bejönnek, mi magyarok, ha mással
nem, ősink csontjával verjük ki őket!« Nyugodtan érveltem: »Ez szép. De az ősök
csontja fenét sem ér a harckocsik ellen.« Lecsillapodott.”44
***
Mint láthattuk, Bajcsy-Zsilinszky egyéni bátorsága, hősiessége az általa is óvni
igyekezett közösség szempontjából felettébb kétes értékűnek minősíthető, noha
nem lehet eléggé hangsúlyozni a politikusnak az üldözöttek érdekében kifejtett
segítségét. Bajcsy-Zsilinszky cikkcakkos pályafutása, extrém módon kiterjedt
kapcsolati hálója, sajátos habitusa elsősorban nem is önmagában – saját nyilvánvaló
következetlenségeit ecsetelve – érdekes, hanem azért, mert ez a rendhagyó életút
fontos támpontokat nyújt a kor közéleti működésének feltérképezéséhez. Ha
ugyanis el tudjuk választani a tipikust az atipikustól, magáról a korról is többet
tudhatunk meg. Ehhez azonban kritika alá kell venni a történészi szakmunkákban
évtizedes gyökeret vert, értelmezési sémákká merevített olyan fogalmakat,
mint a „népfrontpolitika”, az „antifasizmus” vagy Bajcsy-Zsilinszky „baloldali
fordulata”. Ha ezt nem tesszük, emóciókon nyugvó, politikailag instrumentalizált
fogalomkészlet rabjai maradunk, s lemondhatunk a korban zajló – vagy inkább
örvénylő – történések mélyebb megértéséről.
41
42

43

44

Bajcsy-Zsilinszky Endre levele Böhm Vilmosnak. 1944. február 26. Közli: Böhm 1997: 218–220.
Ortutay 1984: 403–404. Ortutay naplója nem említi ezt az eseményt, igaz március 11–19. között
nem is szerepel itt bejegyzés. Ortutay 2009–2010. I. 365.
Bajcsy-Zsilinszky egyik forrása a Németországból 1944 januárjában hazatérő Hőgye Mihály volt.
OHA 460. sz. Hőgye Mihály-interjú. Készítette: Csicsery Rónai István, 1982. 51.
Kádár 1978: 661. (II. kötet)
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„This is a wanderful country”1
Tanulmányomban két férfi – Munkácsi Márton fotóművész harmincas évekbeli
és Horváth Barna jogtudós negyvenes évekbeli amerikai emigrációjával foglalkozom. Egyazon évben, 1896-ban születtek, s – tíz év eltéréssel – Amerikában haltak
meg mindketten. Életútjukat levelezésükben és naplójukban követtem nyomon,
miközben az a kérdés foglalkoztatott, hogy idegen világba kerülve az ember életének két fontos tényezője, a magánélet és a szakmai karrier bonyolult szövedéke
miként hatott új identitásuk alakulására.
„Művészete abban rejlik, milyennek akarta az életet. Ő ragyogónak akarta. És
így az is volt.”2 – 1963-ban bekövetkezett halálakor e szavakkal búcsúzott Munkácsi Mártontól a híres amerikai fotóművész, Richard Avedon.3 Munkácsi – akit
mára André Kertész4, Robert Capa5 és Brassaï6 mellett a „nagy négyek” egyikeként
emlegetnek – Kolozsváron született. A család 1911-ben költözött Budapestre, ahol
ő már 17 évesen önálló életet kezdett, és 1913-tól újságíróként Az Est lapoknak
dolgozott sporttudósítóként. A kiváló újságírók és szerkesztők szakmai támogatása mellett Budapest pezsgő élete is hozzájárult az ambiciózus fiatalember szakmai
kibontakozásához. Munkácsi nem végzett iskolákat, autodidakta volt egész életében. Tudásvágya, újdonságigénye, nyitottsága szerencsésen ötvöződött személyes
tulajdonságaival, született intelligenciájával, tanulékonyságával és rámenősségével, a határok könnyed átlépésének képességével, amit későbbi, elhíresült fotóri-

1

2
3

4

5

6

„This is a wanderful country” – Horváth Barna írta ezt a naplójába Amerikáról. A „wanderful”
szó részéről nem elírás (wonderful), hiszen kitűnően tudott angolul, – sokkal inkább a wander szó
jelentésén alapuló szójáték ez: bejárni/beutazni, kóborolni.
Tuchman 2011.
Richard Avedon (1923–2004) amerikai divat- és portréfotós. Volt a Vogue magazin vezető fotósa,
de dolgozott a Life magazinnak, a Harper’s Bazaarnak és a New Yorkernek is.
André Kertész (eredeti nevén Kertész Andor) (1894–1985) magyar származású fotóművész.
Emigrációját követően előbb Párizsban, majd New Yorkban élt és alkotott.
Robert Capa (eredeti nevén Friedman Endre) (1913–1954) magyar származású fotográfus. Haditudósítóként vett részt a spanyol polgárháborúban, a japán-kínai háborúban és a II. világháború
olaszországi hadjárataiban. 1954-ben a Life magazin Indokínába küldte, hogy tudósítson a francia
gyarmati harcokról, ott vesztette életét.
Brassaï, (eredeti nevén Halász Gyula), (1899–1984) fotó- és filmművész, festő, író.
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porteri bravúrjai az egész világ számára igazoltak. Self-made man volt ő a javából.7
A „nagy négyek” tagjainak emigrálása azt igazolja, hogy a kivételes tehetségen
és művészi kreativitáson túl a sikerhez több is kell: elmozdulás a centrumba, – s
akkoriban Európában ez a gyűjtőpont Berlin és Párizs volt. A húszas évek végén
Munkácsi is elhagyta a századelőn pezsgő szellemiségű, ám a Horthy-korszakra
provinciálissá vált Budapestet, és 31 évesen Berlinbe költözött. Szellemi poggyászként magával vitt képei alapján a korszak legnagyobb képes magazinja, a Ullstein
Verlag nyomban le is szerződtette.8 1928–1934 között Munkácsi az Ullstein Verlag
megbízásából, Európa egyik legjobban fizetett sztárfényképészeként végigjárhatta
a Közel-Keletet és Észak-Afrikát, s világsikert hozó fotóin megörökítette Isztambult, Ankarát, Szíriát, Jeruzsálemet, Betlehemet, Kairót, Alexandriát és Szicíliát.
Fényképezett még Tuniszban, Algírban és Marseille-ben, 1930-ban Libériában,
Madridban és Sevillában, 1931-ben pedig Dániában, Svédországban és Norvégiában. 1932-ben végig ő fotografált a Graf Zeppelin Föld körüli útján, s ily módon
eljutott Brazíliába, Argentínába és Paraguayba is. Az út során ismerkedett meg
az amerikai Hearst-konszern vezetőjével, William Randolph Hearst9 amerikai
sajtómágnással, aki már akkor felfigyelt rá, – és ennek köszönhetően Munkácsi
1934-ben, Hitler hatalomátvételét követően Hearst szerződésével a zsebében emigrálhatott New Yorkba.10
Németországban Munkácsinak nem kellett új identitás felépítésével bajmolódnia, – originális, friss látásmódja, divergens gondolkodásra való hajlama, átütő vizuális tehetsége még nyelvtudás hiányában is a siker szárnyára emelte. Az Ullstein
Verlag finanszírozta világ körüli útja során csak még inkább elmélyítette sajátos
látásmódját, egyben kialakítja azt az egyéni stílust, amellyel később robbantott
Amerikában. Ám a legkorszerűbb fotótechnika birtokában Munkácsi nem pusztán vizuális eszközökkel operál. Szakmai kvalitásához a történések érzelemteli
megélése is járul, s kifinomult szociális érzéke a témaválasztásaiban is megnyilvánul. A világot járva számtalan fotójával bizonyítja, hogy különböző kultúrákba
csöppenve, empátiával képes a képein szereplők életében az általános emberin túl
az egyénit is megragadni.
Munkácsi Márton 37 évesen, már ünnepelt fotóriporterként érkezett Amerikába, és 1935-től 1947-ig a Harper’s Bazaarnak dolgozott. Emellett rendszeresen je7
8
9

10

Argejó 2012.
Palásti 1970: 113
William Randolph Hearst (1863–1951), amerikai üzletember, sajtómágnás. Mintegy 30 újságja jelent meg nagyobb amerikai városokban. Később magazinokkal is foglalkozni kezdett, és hatalmas
kiadóvállalatot épített.
Kincses 1996: 26.
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lentek meg fotói a Ladie’s Home Journal és a Life magazin hasábjain is.11 Bonyolult
világba pottyant bele, ahol még érződött a gazdasági világválság hatása, de már
egy új, dinamikus korszak vette kezdetét. Az angol nyelvet nem beszélő Munkácsi
így hát ismét kellő pillanatban volt jó helyen. New Yorkban az emigránsok kedvelt
alakja volt ő, akit a kezdetektől a kint élő elit magyarok nagy társasága vett körül,
– a törzshelyük a 79. utcában lévő Balaton étterem volt.
„Európában túl amerikai voltam. Nem bírták a svungomat. Ezeknek itt pedig
mindig túl európai leszek. Még egy európai géniusz! – így hívtak, mikor ideérkeztem.”– emlékezik a szakmai fogadtatására, amely távolról sem volt olyan melegszívű, mint a kint élő magyarok körében.12 A sportfotózásban használatos dinamikus
látásmódját viszi bele a reklámfotózásba, s ily módon rövid idő alatt forradalmasítja a divatfotózást – a „Munkacsi movement” hamar stílusjeggyé válik. „Világhírű fotográfus vagyok” – mondogatja gyakran a kislányának. S valóban. Fotóriporterként 1940-től hat éven át a Ladies’ Home Journal számára riportsorozatot készít
How America Lives? (Hogyan él Amerika?) címmel.13 Az 1940-es évek elején ő a
világ legjobban fizetett divatfotósa. Lába előtt hever a világ!
Vagy mégsem?
Munkácsi második magyar feleségével, Citrom Gizella színésznővel és imádott kislányával érkezett Amerikába. 1939-ben azonban a 12 éves Alíz váratlanul meghalt leukémiában. A mély érzelmi válságot átélt Munkácsi ekkor elvált,
de a bíróság 100 000 dollár feleségtartást ítél meg Gizellának. Erről a szenzációs
hírről még a magyar sajtó is tudósított. Ez az összeg azonban még a nagy lábon
élő Munkácsi számára is oly magas volt, hogy anyagilag beleroppant a válásba,
s fel kellett számolnia addigi fényűző életmódját. 1942-ben feleségül vette as�szisztensnőjét, Helen Lazart. Tőle született, rajongásig szeretett kislánya, Joan így
emlékezik a gyerekkorára:„Sok boldogtalanság volt az életében. Persze rengeteg
siker is. De a kapcsolata anyámmal nagyon nehezen alakult. Sokat veszekedtek,
anyám sokszor összecsomagolt és magával vitt engemet is. Amikor nyolc éves voltam, anyám el akart válni, de az apám nem.”14
Munkácsit érzelmileg annyira megviselte magánéletének alakulása, hogy
1943-ban komoly szívrohamot élt át, – s ezt követően valami eltört benne. Ahogy
ő írja, elszállt belőle az energiatöbblet, ami addig hajtotta. Romlott a koncentrálóképessége, és a siker aurája lassan foszladozni kezdett körülötte. A szívroham után
11
12
13
14

Oltai 2010.
Keér–Palásti 1993: 434–435.
Oltai 2010.
Horvat, F.: 1992: 6.
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a munkával is le kellett állnia, és ekkor – mintegy önterápiaként is – úgy döntött,
hogy önéletrajzi regényt ír. A sokoldalúság egyébként sem állt tőle távol. Fiatalkorában verseket írt, de szíve mélyén regényírásra vágyott, s még ekkor is készen
állt kipróbálni új dolgokat. „A titkom – ha van egyáltalán? Talán a nehéz ifjúságom a sokféle foglalkozással, azzal a kényszerrel, hogy mindent ki kell próbálni a versírástól a bogyógyűjtésig. Ezek a nehéz évek talán megalapozták szerény
fotográfusi ténykedésemet.” – vallja magáról.15 Így született meg az 1943–1945
közötti időszakban a Fool’s Apprentica (A bolond tanítványa) című műve, amelyet
a kritika jól fogadott. Később egyéb kreatív munkákkal is próbálkozott, új kifejezési formák után kutatva. Egy évig a Hansel and Grete című bábfilmjén dolgozott,
majd elkészítette a Bob függetlenségi nyilatkozata című filmjét, amely mérsékelt
sikert és kevés bevételt eredményezett ugyan, de addig is tartotta benne a lelket.16
1947-ben már sem a Harper’s Bazaar, sem a Ladies’ Home Journal nem hosszabbította meg a szerződését, Munkácsi lassan divatjamúlttá vált, s egyik pillanatról
a másikra elfelejtették. Lánya, Joan 1995 januárjában így emlékezett erre: „Apám
elbájoló, humoros, rajongó ember volt, a »világhírű fotográfus«, de abban az időben, amikor én kamaszodtam, még én is érzékeltem, hogy már inkább csak az
elmúlt dicsősége álomvilágában él”.17
Az átélt érzelmi viharokon túl dicsősége elmúlásának szakmai okai is voltak. Időközben felnőtt egy fiatal, ambiciózus fotósnemzedék, akik hamar
ellesték a trükkjeit, mi több, túl is léptek rajta, s Munkácsinak sem volt már ereje
áttérni a kort mindinkább eluraló színes technikára.
Joan arról is beszél, hogy zsidó származású, kozmopolita apja Amerikában
miként élte meg önmagát: „Az biztos, hogy az apám mindig is zsidónak tartotta
magát. Ahogy magyarnak is, meg amerikainak, és mindezekkel egy időben: németnek. […] Sosem felejtette el az anyanyelvét. És mindig magyar ételeket főzött.
[…] Vagy magyar éttermekben ettünk, magyar cukrászdába, magyar henteshez
jártunk, piros paprikát vettünk. Egyáltalán nem akarta elfelejteni, hogy magyar”.18
Munkácsi hasztalan ragaszkodott lélekben a hazájához, az ötvenes évek Rákosi
uralta Magyarországa sem kedvezett a népszerűségének. Hiába járt haza évtizedeken át, hiába aratott sikert a képeivel – többek között híres fotósorozatával a
tiszazugi arzénes asszonyokról, – ekkoriban jobbára már csak „magyar származású amerikai művészként” emlegették itthon.19 1951-ben még egy önéletrajzi fo15
16
17
18
19

Kincses 1996: 34.
Kincses 1996: 38.
Kincses 1996: 38.
Horvat, F.: 1992: 6.
Argejó 2012.
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tóalbum kiadását tervezte The Fabulous World of Munkácsi (Munkácsi csodálatos
világa) címmel, amelyhez 1955-ben elkezdte rendezni a hagyatékát, de a befejezésére már nem futotta az erejéből.20 Lassú szakmai erodálódása ismét egy nagy
magánéleti válsághoz kapcsolódik. 1956-ban Helen Lazartól is elvált, felemésztve
ezzel maradék vagyonát, házát, műgyűjteményét és stúdióját, – minek következtében már a hitelezők elől kellett menekülnie.
1956-ban, Magyarországon élő családjának küldött levelében így ír: „....fogok
állandóan csomagot küldeni, s pénzt is, amikor tudok. De erről itt kell egy néhány
keserű dolgot írnom. Amerikáról minden magyarországi embernek az a véleménye, hogy itt gurul az arany az utcán. Nem gurul! Azonkívül itt az a hit, hogy a 40
évnél idősebb férfi nem olyan munkaképes, mint a fiatalabbak, és nem igen alkalmazzák. Én 60 éves vagyok. Teljesen elszegényedtem. Sokszor a házbéremet sem
tudom kifizetni, és az ilyenről könnyebb hallgatni, mint írni. Annak is nagy, talán
még nagyobb oka volt a mai »közgazdasági« helyzetem kialakulásában, hogy a
feleségem 16X hagyott el az utolsó 10 év folyamán, az imádott kislányomat mindig
magával viszi, s összetöri a lelkemet, képtelenné tesz a gondolkodásra, amely ténynek gyilkos hatása van az olyan emberre, aki az ötleteiből él. Azonkívül szívbeteg
lettem, a vérnyomásom halálos határokat ölt.”21
Munkácsi Mártont a 60-as évekre végleg elfeledték, s New Yorkban szegényen
halt meg, 1963-ban.
Horváth Barna (1896–1973) a magyar jogfilozófiai gondolkodás történetének
egyik legeredetibb és legprovokatívabb teljesítményét hozta létre szinoptikus jogbölcseletének kidolgozásával. Nyugat-európai típusú tudós volt, Bécsben és Angliában tanult és a harmincas évek elején komoly elismerésben volt része a magyar tudományos életben. Az ígéretesen induló Horváth Barna hazai megítélése
azonban az 1934-ben német nyelven megjelent fő műve megjelenését követően
gyökeresen megváltozott. Ekkor ugyanis az őt addig támogató kolléga és jó barát,
Moór Gyula22 egy általa kirobbantott, személyeskedő vita során, szakmai féltékenységtől vezérelve megtámadta, és „tévedések halmazának” nevezte szinoptikus
jogelméletét. A jogfilozófiai szakma elhidegült Horváth Barnától, – de a kevés elfogadók között volt tehetséges tanítványa, Bibó István, akinek a szüleivel hosszú
évek múltán is baráti kapcsolatot ápolt a Horváth család. 1945-ben az Akadémia
levelező tagjává választották, az 1947-es választások után azonban Horváth Barna
20
21
22

Oltai 2010.
Munkácsi Márton levele 1956, Kincses 1996: 40.
Moór Gyula (1888–1950) jogtudós, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, az MTA ideiglenes
elnöke 1945–1946 között. Fő kutatási területei: jogbölcselet, szociológia, filozófia.
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számára nyilvánvalóvá vált, hogy tudományos pályafutása itthon végképp kerékbe
tört, polgári léte pedig lehetetlenné vált. A Magyar Tudományos Akadémia 1949es átszervezése következtében visszaminősítették, s ehhez járult még, hogy nem őt
választották meg a budapesti jogelmélet tanszék élére. Mindez lassan megérlelte
benne az elhatározást az ország elhagyására. A hidegháború következményeként
szovjet kérésre Magyarország 1949-ben lezárta a nyugati országhatárt, ám decemberben még – életük kockáztatásával – Horváth Barnának és feleségének sikerült
átjutnia Ausztriába. 54 éves volt ekkor.
Fia, Horváth Béni, négy évtized távlatából így vélekedik apja akkori döntéséről: „Apám, aki meggondolt, óvatos ember volt, nem vállalkozott volna egy ilyen
útra kalandvágyból vagy anyagi előnyök reményében. A kommunista időkben
világnézetével, meggyőződésével, lelkiismeretével vált összeegyeztethetetlenné,
hogy otthon maradjon. A végső lökést az adta meg, hogy lehetetlenné tették neki,
hogy azt, és úgy tanítsa, ahogy azt ő jónak látta. A távozás becsületbeli kérdéssé
vált. Nyilvánvaló, hogy apám, a filozófus nem esett volna abba a tévedésbe, mint
mi. Ő mindig tudta a helyzet változásának az okát. Nem volt szükség külön igazoló gondolatmenetre. Minden hír, amit Magyarországról kaptunk, megerősítette
meggyőződésünket, hogy helyesen választottunk: Mi tudjuk, hogy miért jöttünk
el.23
Nem sokkal Ausztriába érkezését követően volt kollégája, Bolerátzky Lóránd24
levélben tájékoztatta őt a disszidálása miatt körülötte kialakult közhangulatról, s
egyben legnagyobb haragosának, Moór Gyulának a halálhíréről. A levél kézhezvétele után Horváth Barna ezt a naplóbejegyzést tette: „Távozásomat közmegegyezéssel agyonhallgatták. Moór febr. 2-án gégerákban meghalt. Talán még megbecsült azért, hogy otthagytam mindent és kijöttem. […] Persze Moór halála hat
rám leginkább, 62 éves lett volna idén, vajon szenvedett-e?”.25
Egy évet Salzbugban töltöttek egy baráti családnál, s ezen feszültségben és bizonytalanságban töltött időszak alatt Horváth Barna több kínzó álmát is lejegyezte naplójába:
„A kínzó álmot már revideáltam. Ezúttal arról volt szó, hogy a tanteremben
vezettem be, hogy nemzetközi jogot adjak elő, holott az előadásomra egyáltalán

23
24

25

Horvát Béni levele, Zsidai: 2008. 34.
Bolerátzky Lóránd (1920–2019), ügyvéd, egyetemi magántanár. Nemzetközi jogot és egyházjogot
tanított.
MTA KRKGY Ms 5910/7. 1950. február 8.
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nem készültem. Majd Hóman26, és talán Ortutay27 tett úgy, mintha mindig otthon lettem volna, holott tudtam, hogy tudják, hogy megszöktem, és mégis otthon
vagyok. De azt is tudtam, hogy fel fogok ébredni, és akkor Salzburgban leszek”.28
Horváth Barna számára két alternatíva kínálkozott: Európában maradni, avagy
elhagyni a kontinenst. Egyfelől katedrát ajánlottak neki Santiago di Compostellában, – fiának írt levelében azonban azt írta: „Nem megyek az egyik diktatúrából a
másikba”.29 Másfelől Amerikát célozta meg, ott viszont nehéz volt kimagasló szakmai tudásának megfelelő állást találni. Nehezítette ezt egy véletlen névhasonlóság
is: a magyar légierő helyettes parancsnokát szintén Horváth Barnának hívták, s
Salzburgban kelt beírása szerint azt tudakolta tőle a CIC:30 „….nem ismerek-e egy
velem azonos nevű profot, aki atombombaszakértő és kommunista?”… „Ilyen jelentésük van”.31 De ez idő tájt más jellegű aggályairól is számot ad naplójában: „…
a State Department különösen óvatos, amikor arról van szó, hogy egy vasfüggöny
mögüli menekült tanítsa az amerikai ifjúságot.32 Majd Teleki Géza hozzá írott levelére reagálva: „Azt írja, hogy az európai tudósnak, ha álláshoz akar jutni, nem
szabad mutatnia, hogy intelligensebb vagy tudósabb az amerikaiaknál”.33
Az akadályokat végül legyőzte, s egy év várakozás után megérkezett a meghívólevél – 1950 végén indulhattak New Yorkba.
Miként eredeti látásmódú művészként Munkácsi Márton, úgy nagy műveltségű, nemzetközileg elismert jogtudósként Horváth Barna is olyan unikális tudással érkezett az új világba, amely értékessé tette őt a befogadó társadalom számára.
S ő is nagy reményeket táplált új hazájával kapcsolatban. „Az első New York-i
benyomásaink kedvezőek. Egy köbre emelt London van előttünk. Az utcákon járni otthonos és hihetetlenül ‚békebeli’, szinte várom, mikor találkozunk egy régi
ismerőssel. […] Ez, mint mondja [Béni], a korlátlan lehetőségek országa, és még
nem is tudjuk átérezni sikerünk egész jelentőségét”.34
Kezdeti bizakodása nem volt alaptalan, – érkezéséről, és a New Schoolon tartott előadásáról az Amerika Hangja is beszámolt. 1950–56 között visiting-pro26

27
28
29
30
31
32
33
34

Hóman Bálint (1885–1951), politikus, történész, egyetemi tanár, az MTA levelező és rendes tagja,
majd 1933–1945 között igazgatója. 1932–1938, illetve 1939–1942 között Magyarország vallás- és
közoktatásügyi minisztere, 1933–1944 között a Magyar Történelmi Társulat elnöke.
Ortutay Gyula (1910–1978), magyar néprajzkutató, politikus, az MTA tagja.
MTA KRKGY Ms 5910/7. 1950. január. 4.
Horvát Béni levele. Zsidai 2008: 33.
CIC: US Counter Intelligence Corps
MTA KRKGY Ms 5910/7. 1950. április 4.
MTA KRKGY Ms 5910/7. 1950. július 17.
MTA KRKGY Ms 5910/7. 1950. október 6.
MTA KRKGY Ms 5910/7. 1950. október 20.
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fesszorként politikatudományt, jogelméletet és nemzetközi jogot tanított a New
York-i New School of Social Research-ön. De míg az elméleti beágyazottságú európai jogászképzés a római jogon alapul, addig Amerikában a gyakorlati képzésre
koncentráló Common Law uralkodik, így nemzetközi jogot és jogfilozófiát alig
oktatnak, s igény sincs rá. Ebből következően Horváth Barna rendes megélhetést biztosító, komoly presztízzsel járó professzori állást nem kapott, ám szívesen
tanított a Graduate Facultyn, ahol a felkészültebb diákok komoly érdeklődéssel
hallgatták az előadásait. Ezt az általa is érzékelt szakmai presztízscsökkenést úgy
élte meg, hogy nem az európai szakmai elismertségéhez, hanem a hozzá hasonló
emigráns sorstársakhoz viszonyította önmaga helyzetét. Béni fia így emlékezik
erről: „Bár apám tanszéket nem kapott, tovább folytathatta hivatását, nem volt
kénytelen teljesen mást csinálni. Voltak barátok és ismerősök, olyanok, akiknek
apámhoz hasonlóan magas állásuk volt Magyarországon, míg itt testi munkát végeztek, mégis boldogok voltak, hogy Amerikában lehetnek”.35
Az amerikai oktatás jellegéből és struktúrájából fakadó probléma végül Horváth Barna oktatói pályájának végét jelentette. Bármennyire is tisztelték és elismerték széles műveltségét és nagy tudását, a kis létszámú hallgatóságra való tekintettel, hat év tanítás után nem szerződtették tovább. Néhány évig ugyan meghívták
még egy-egy előadásra, de lassan az is elhalt. „...már nem remélem, hogy az őszi
félévre meghívnak New Yorkba előadni” – írta naplójába 1961 tavaszán.36 Felesége, akit aggasztott ez a helyzet, így írt erről itthoni barátnőjének, Glauck Irénnek,
Bibó István édesanyjának: „Addig volt boldog, amíg taníthatott, ha csak egy héten
egyszer is s közben otthon olvashatott, írhatott, gondolkodhatott”.37 És leveleiben
még évekkel később is visszatért férje áldatlan helyzetére: „B. 7 év óta nem ad elő
rendszeresen. Fájlaljuk mindannyian, mert jól írod, abban lenne igazi öröme. Remekül megtalálta itt is a kontaktust a fiatalokkal, csak sajnos az ő tárgyai itt nem
állnak az érdeklődés homlokterében”.38
Ám Horváth Barna egyetemi professzori pályafutásának kudarca ellenére is a
szabadság és függetlenség földjeként élte meg új hazáját. Fia így emlékezik erre:
„Apám, amikor Amerikáról beszélt, főleg a szabadságot és demokráciát hangsúlyozta. Csodálta az amerikai alkotmányt és nagy érdeklődéssel figyelte a hírekben a három kormányzati ág kölcsönhatását. Ehhez hozzászámította a sajtót,
amely mindezeket figyeli és ellenőrzi […]. Nagyon élvezte az itteni élet sokszínű35
36
37
38

Horvát Béni levele. Zsidai 2008: 34.
MTA KRKGY Ms 5910/18. 1961. április 2.
Horváth Barnáné levele. MTA KRKGY, 5117/171. 1959. október 26.
Horváth Barnáné levele. MTA KRKGY, 5117/193. 1964. január 7.
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ségét a sok különböző nemzetiség és faj természetének és szokásainak megnyilvánulását. Saját sikertelenségét a tanszéket illetően nem rótta fel Amerika rovására,
ellenkezőleg, mint a land of opportunity-ról, a lehetőségek hazájáról beszélt róla:
»This is a wanderful country«”.39
Azonban már a New Schoolon töltött évei alatt is újságírással kellett kiegészítenie professzori tevékenységét. Szegedy-Maszák Aladár jóvoltából az Amerika
Hangjánál sajtószemléket készített és jogi-politikai elemzéseket írt. Később itt kapott állást, s nyugdíjba vonulásáig itt dolgozott. A rádióadó fő elvei közé tartozott,
hogy a híreket pontosan kell közölni, és a kommentárokat úgy kell fogalmazni,
hogy abból a hallgató tisztán érzékelje az Egyesült Államok álláspontját. Naplója tanúsága szerint az objektivitást értéknek tekintő tudósember számára lelkileg mind megterhelőbb volt a cikkeiben kötelező jelleggel Amerika álláspontját
tükröztetni, de anyagi okokból vállalnia kellett a munkát. „Megint nagyon nyom
a hivatal atmoszférája” – írta 1961-ben.40 Későbbi született bejegyzései sem biztatóbbak: „Sajtszemle. A hivatal zaja és színvonala unalom, és felfuvalkodottsága nehezen elviselhető”.41 Majd: „Hivatalban csak agyonjavítják az írásomat”.42 S
1963-ban, tíz évvel a halála előtt: „Ma a hivatal kietlen légkörében az jutott eszembe, hogy talán azt sem érem meg, míg Béni gyakorló orvos lesz?”.43
Írásműveinek műfaját és színvonalát tekintve szembetűnő törés állt be az életműben. Egy időben ugyan sokat publikált, ám ezek többsége recenzió és jogi-politikai helyzetelemzés: néhány hosszabb, nemzetközi tudományos vitát kiváltó
munkája kivételével korábbi, jelentős műveihez foghatót már nem produkált.
1972-ben, amikor a Who’s Who felkérésének eleget téve, szakmai önéletrajzot küldött, alig titkolt keserűséggel a következőket írta naplójába: „A nem-angol műveim alig lehetnek fontosak nekik, az angol nyelvűek viszont szintén aligha. Előbbiek, mert nem vagyok elsősorban sem szerző, sem újságíró, másrészt angolul alig
írtam”.44
Gyógyírt az jelenthetett számára, hogy 1962-ben Bécsben és Berlinben,
1964-ben Freiburgban, 1966-ban Koppenhágában és Gentben vendégprofesszorként előadást tarthatott az ottani egyetemeken. Első, bécsi és berlini útját követően ezt jegyezte naplójába: „Eu-i utunk nagyon tanulságos volt, új benyomásokkal
gazdagodva s azoktól szinte felfrissülve tértünk haza. (…) A kivándorlás termé39
40
41
42
43
44

Horvát Béni levelét idézi Zsidai: 2008. 35.
MTA KRKGY Ms 5910/18. 1961. március 24.
MTA KRKGY Ms 5910/9. 1962. november 30.
MTA KRKGY Ms 5910/20. 1963. szeptember 14.
MTA KRKGY Ms 5910/20. 1963. május 17.
MTA KRKGY Ms 5911/8. 1972. május 19.
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szetes következményének tekintjük, hogy keményen kell dolgoznunk és ez teszi
lehetővé azt is, hogy közelebb kerüljünk egyelőre lélekben, s egyszer remélve főleg
testben is azokhoz, akiket szeretünk és becsülünk. Ennek mintegy előzetese volt
utunk, amely olyan közel vitt az otthonhoz”.45
Felesége is elismerőleg írt ezen európai meghívásokról Bibó édesanyjának,
Glauck Irénnek: „De most legalább egy alkalomra érezheti megint a kapcsolatot a
kollégákkal, hallgatósággal. Az előtte való készülődés, utána meg az előadás publikálása hónapokig olyan elfoglaltságot jelent, ami kárpótolja a sivár, és sokszor
kellemetlen hétköznapokat”.46 Freiburgból hazatérvén pedig levelében így emlékezett a látogatásra: „Sok érdekes emberrel találkoztunk és végre volt B.-nek megint
egyszer alkalma szakemberekkel is tudományos tárgyakról beszélgetni”.47
Naplóit olvasván úgy tűnik, a nehézségek ellenére Horváth Barna lelkileg kiegyensúlyozott volt, és jól érezte magát új hazájában, – még ha időnként rá is tört
a melankólia, – s jól kitapinthatóan mindezt az őt szeretettel és megbecsüléssel
körülvevő családjának köszönhette. Orvos fiával hosszú ideig együtt éltek New
Yorkban, s néhány évvel Amerikába érkezésüket követően, férjezett lánya, Kisnati
is követte őket a férjével. Így teljes létszámban együtt volt a család, unokáik már
ott születnek.
„Ma tizenöt éve érkeztünk ebbe az országba, s most először érezzük – és ebben
Marci születésének szerepe lehet, – hogy súlypontunk már itt van s nem az óhazában”. – írta 1965-ben, unokája születését követően.48 1972-ben, halála előtt egy
évvel, naplójába ezt jegyezte: „Állandóan mellettünk vannak Kisnati és családja és
persze ez ad állandó folyamatosságot életünknek naponta éppúgy, mint évente”.49
Bár jól érezte magát Amerikában, az óhazáról sem feledkezett meg. Még évek
múltán is gyakran olvasgatták esténként Arany János és Csokonai verseit, s egyik
kedvencük Eötvös: József: Utazás a Balaton körül című műve. „Sokszor, de mindig újra élvezzük” – írta róla. Szívszorongva követik a magyarországi történéseket, eleinte a Rákosi-korszak terrorját, majd az 56-os forradalom eseményeit: „...
közben a rádió bemondta a budapesti felkelést. „Szorongó hangulat, ami levert”
– jegyezte le október 25-én.50 Napokkal később: „Szörnyű hírek: Magyarország
ismét az orosz hadsereg lábai előtt hever”.51 Szerény anyagi támogatást is nyújtott,
45
46
47
48
49
50
51

MTA KRKGY Ms 5910/19. 1962. december 10.
Horváth Barnáné levele. MTA KRKGY, 5117/193. 1964. január 7.
Horváth Barnáné levele. MTA KRKGY, 5117/194. 1965. március 31.
MTA KRKGY Ms 5910/3. 1965. október 19.
MTA KRKGY Ms 5911/8. 1972. január 4.
MTA KRKGY Ms 5910/13. 1956. október 25.
MTA KRKGY Ms 5910/13. 1956. október 28.
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s 1962 márciusában pénzt küldött Bibó édesanyjának, Irénkének is, hogy URH
rádiót tudjon venni.
Gondolt-e valaha is a hazatérésre Horváth Barna? 1962 októberében ezt a bejegyzést teszi: „Bibót kiengednék. Mindez a magyar pártkongresszussal kapcsolatban. Magyar tudósokat máris hívnak haza – látogatóba, vagy állandóra”.52 Naplóbejegyzéseiből nem kapunk konkrét választ erre, de a minden másról írottakból
arra következtethetünk: még ha átsuhant is fején a gondolat, – új hazájában olyan
szerethető életstílust alakított ki magának és a családjának, hogy valószínűleg nem
tervezte a hazatérést. Hiszen minden számára fontos családtagja ott volt körülötte,
s hogy milyen meghatározó volt számára a családi összetartozás, arról a halála
előtt egy évvel kelt bejegyzése tanúskodik: „Akár kezdetlegesen, akár fényűzően,
csak együtt élhessünk”.53 Emellett szinte naponta bejárt kedvenc könyvtárába, a
New York Public Librarybe, ahol egy „beépített” embere a világ minden tájáról
beszerezte számára a legújabb könyveket. „Nagyon élvezi a nyugdíjas életet, ami
a régi évek munkabeosztásához képest alig változott: naphosszat olvas, ír”. – írta
Irénnek a felesége.54 Horváth Barna jó közérzetében szerető családján és a város nyújtotta intellektuális lehetőségeken túl a kezdetektől szerepet játszott New
York szeretete. „…világéletemben városi ember voltam. Az ideges vibráció, a félig
kópés, félig blazírt jelleg, a spleenes és dörzsölten fortélyos érzület és gondolkodásmód: az a nagyváros – ez az én életem” – vélekedett a városi életről már egy
korai önéletrajzi ihletésű művében is.55 New Yorkban az évek során mind jobb
környékre költöztek, s ő mindenhol élvezte a város hangulatát. Gyakran kereste
fel a tengerpartot – „Nagyszerű fürdés és barangolás a Brighton Beachen”,56 és
nagyokat sétált a város általa annyira kedvelt parkjaiban: „Sétáltam és élveztem a
zöldelő fákat és a rózsaszínű virágzuhatagot a parkban.” – írta számtalan, hasonló
tartalmú bejegyzése között.57 Az ott eltöltött negyedszázad alatt belegyökeredzett
az Egyesült Államokba, s nem akart, – de talán nem is tudott volna már – hazatelepedéssel új életet kezdeni. Amerika mindent megadott számára, ami ahhoz
kellett, hogy jól érezze magát új hazájában. De ettől persze még gyakran gondolt
az óhazára is.
Horváth Barna 1972-ben egy séta alkalmával szerencsétlen combnyaktörést
szenvedett, s az azt követő operációt követően, 1973-ban New Yorkban halt meg.
52
53
54
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MTA KRKGY Ms 5910/19. 1962. október 9.
MTA KRKGY Ms 5911/8. 1972. június 21.
Horváth Barnáné levele MTA KRKGY, 5117/207. 1967. szeptember 14.
Horváth 1993: 34.
MTA KRKGY Ms 5910/13. 1955. július 15.
MTA KRKGY Ms 5910/13. 1956. április 26.
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Akkulturációról Munkácsi Márton és Horváth Barna esetében sem beszélhetünk, – hiszen egyikük sem vált „igazi” amerikaivá. A kozmopolita Munkácsi
maga választotta élete színtereit, mindig jókor volt jó helyen, s azt is tudta, mikor
kell továbblépnie, hogy a modern világ főáramában maradjon – ám bármely pontján járt is a világnak, mindig magyarnak vallotta magát. Az első időben mindkét
nagyreményű magyar emigráns élete és karrierje a szakmai identitás köré szervesült. Amerikában Munkácsi Márton rövid időn belül a divatvilág ura lett, ám
kudarccal végződött házasságainak súlyos érzelmi és anyagi következményei lassan felőrölték az életét. Életválságából kiutat keresve kreatívan próbálkozott más
művészeti ágakkal, azonban kevés sikerrel járt. Míg fiatalon szárnyalt, idős korára
érzelmileg elmagányosodott, megkeseredetten magába fordult, s a mindig is benne rejlő filozofikus hajlam kerekedett felül benne. A világot járt fotóssal szemben
Horváth Barna Magyarországról indult, s rövid kitérővel jutott Amerikába. Európa egyik legeredetibb gondolkodású tudósaként érkezett, de választott hazájának
nem volt igénye a tudására – ám szakmai identitása elvesztése ellenére sem hagyta el az életkedve. Szerető családja körében a mindennapi élet érzelmi-esztétikai
megélését tűzte ki célul, s ennek jegyében élte meg kiegyensúlyozott, talán még
boldognak is mondható öregkorát.
Életükön végigtekintve Kierkegaard szavai ötlenek fel: „Házasodj meg, meg
fogod bánni; ne házasodj meg, ezt is meg fogod bánni; házasodj vagy ne házasodj, mindkettőt meg fogod bánni; vagy megházasodsz, vagy nem, mindkettőt
megbánod”. Ám bármiként alakult is az életük, második hazájukról mindketten
elmondhatták: „This is a wanderful country”.

FORRÁSOK
MTA Kézirattár Régi Könyvek Gyűjtemény (MTA KRKGY)
Ms 5910/1-20, Ms 5911/1-8 Horváth Barna naplói
Ms 5117/171./193./194./207 – Horváth Barnáné (Nati) levelezése id. Bibó Istvánné Glauck Irénnel
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Az elvágyódás mint emigrációs tapasztalat.
André Kertész magyarországi évei (1894–1925)
Jelen tanulmány ahhoz a két éve megkezdett doktori kutatáshoz1 kapcsolódik,
amely az emigráció tapasztalatát vizsgálja a magyar származású fotográfus, André Kertész életútján keresztül. Kertész alkotásai rendkívül őszintén nyilatkoznak
a művész fizikai és érzelmi „száműzetéséről”; ezenfelül pedig az is elmondható,
hogy a kívülállás és az idegen-lét a kettős emigrációs tapasztalat során Kertész
személyiségének alapvető elemévé, művészetének és életúttörténeteinek lényegi
motívumává vált.
Munkám során elsődlegesen arra a gazdag szövegalapú és (fény)képi forrásanyagra támaszkodom, amely a párizsi Médiathèque de l’architecture et du
patrimoine2 gyűjteményében található, s amelynek teljes körű feldolgozása a mai
napig várat magára mind a magyar, mind pedig a nemzetközi szakirodalomban.
A Kertész-monográfiák alapvetően a művész visszaemlékezéseire és nem az
archívumokban fellelhető tárgyi forrásokra támaszkodnak. Ennek okán pedig
az évek során egy olyan kanonizált kertészi életúttörténet alakult ki, amelyek a
(fotó-)történeti hagyomány történelmi és kulturális kontextusait, valamint mechanizmusait (pl. műtárgypiac működése) szinte teljesen figyelmen kívül hagyta.
A szakirodalom által hitelesített kertészi életúttörténetet a nemzetközi sajtó mind
a mai napig előszeretettel népszerűsíti. Elvétve találhatunk csupán olyan tudományos igényű tanulmányokat, amelyek rámutatnak az életúttörténet kialakulásának
folyamataira is.3 Kivételnek talán egyedül egy 2005-ben, Washingtonban bemutatott André Kertész életmű-kiállításhoz kapcsolódó katalógus4 számít, amely az elsődleges források és a kertészi narratíva között feszülő ellentmondásokra is igyekszik rámutatni. A migrációs tapasztalathoz kapcsolódó alapvető érzelmek és azok
1

2

3
4

Cotutelle programban végzett doktori tanulmányaimat az ELTE BTK Atelier – Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszékén és az Aix-Marseille Egyetem Összehasonlító
Irodalomtudományi Tanszékén párhuzamosan végzem. Kutatásom munkacíme: Az emigráció
érzelemstruktúrájának vizsgálata André Kertész életútjának tükrében.
A Kulturális Minisztérium (Ministère de la Culture) gyűjteményének anyaga Charenton-le-Pont-ban és Saint-Cyr-ben szabadon kutatható.
Lásd például Tomsics 2013.
Greenough–Gurbo–Kennel 2005.
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jelentősége az életúttörténet alakulásában, percepciójában és interpretációjában
azonban ebben a munkában sem képeznek vizsgálati szempontot.
Kertész nagyszámú önarcképe és önéletrajzi ihletésű fotográfiái, valamint 70
éven át tartó szüntelen alkotói tevékenysége egyértelműen tanúskodnak azonban arról, mennyire meghatározta életét az állandó otthonkeresés és az otthont-nem-találás élménye. Tanulmányomban arra kívánok rámutatni, hogy Kertész otthontalansága és kívülállósága már Magyarországon meghatározták életét,
és táplálták a művészetek iránti érzékenységét. Ha az elvágyódást az emigrációs
tapasztalat részeként értelmezzük, a tényleges kivándorlás és a belső érzésstruktúra közötti határvonal is láthatóvá tehető. Az érzelemstruktúra kifejezés, amit
Raymond Williamstől kölcsönzök,5 a történeti megközelítésen felül lehetőséget
ad egy tágabb értelemben vett kulturális közeg: a hagyomány és a társadalom tanulmányozására is, valamint olyan elemek vizsgálatára, mint a családszerkezet, az
intézmények rendszere vagy a társadalmi érintkezési formák.
A tárgyalni kívánt korszak politikai hátterére itt nem áll módomban, s talán
nem is szükséges részletesen kitérnem. Tudvalevő, hogy a kiegyezést követő korszak a magyar városi kultúra virágzását hozta. Az 1839-ben szabadalmaztatott fotográfia ebben az időszakban ugrásszerű fejlődésen ment keresztül, és Magyarország ekkor még lépést tartott a nemzetközi fejlődés ütemével. A számos technikai
újításon túl a századfordulón a fotográfia társadalmi szerepét tekintve is gyors
átalakuláson ment keresztül: a városi polgárságról készített portréfelvételek (Mai
Manó, Veress Ferenc), a műemlék- és városképek (Klösz György, Erdélyi Mór),
a földrajzi felfedezéseket megörökítő képsorozatok (Rosti Pál, Divald Károly),
valamint a természet- és humán tudományok számára készült fotográfiák (Muybridge, valamint Orbán Balázs, Szathmáry-Pap Károly) átalakították a korszak
vizuális kultúráját.6
Kertész gyerekkorát ennek a kulturális fellendülésnek az éveiben élte. Ahogy
arról fiatalkori naplói, ezek az eddig feltáratlan történeti források7 tanúskodnak, a
művészetekre nem csupán a korszellem vagy a lányokkal való ismerkedés lehető5
6

7

Williams 1997.
A fotográfia gyorsütemű fejlődése ellenére azonban fontos megjegyeznünk, hogy a fényképészet
ekkor még nem számított önálló művészeti ágnak. Ezt jól példázza az a tény is, hogy a festők
gyakran használtak fel fotográfiai vázlatokat képeikhez (Munkácsi Mihály). A fotográfusok vagy a
kémia és az optikai jelenségek iránt érdeklődő feltalálók, vagy a polgárság portré iránti éhségének
kiszolgálására szakosodott mesteremberek voltak, az amatőr fotográfia pedig a felsőbb társadalmi
osztályok kiváltsága volt (Jacques-Henri Lartigue).
André Kertész 1912. évi naplója megtalálható: Médiathèque HF1 HF2 2005/32. Fénymásolata
megtalálható: Amerikai Magyar Alapítvány, New Brunswick, New York, USA. Jelzet: 00 - ARCH
192.
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sége miatt volt fogékony, hanem a tanulás, valamint a családja által előírt pénzügyi
szakma iránti érdektelensége okán is. Így tehát a fiatal Kertész Andor műértő szeretett volna lenni, majd zenész, sőt, költészettel és rajzzal is behatóbban foglalkozott. Évtizedekkel később a már befutott és idős André Kertész gyerekkorát a fotográfiai pályára való ösztönös, de tudatos felkészülés időszakának látta és láttatta.
„Elhatároztam – emlékezik vissza 1984-ben –, hogy amikor magam is pénzt
tudok keresni, veszek majd egy fényképezőgépet. Így is történt. Ám már korábban
is, a körülöttem lezajlott eseményeket akarva-akaratlanul úgy szemléltem, hogy
ha majd lesz gépem, ezt veszem le, meg azt veszem le és ösztönösen képeket komponáltam. Egyre biztosabb lettem abban, hogy fotográfus akarok lenni.”8
Kertész visszaemlékezéseit és az azt megismétlő szakirodalmi forrásokat azonban az elsődleges források nem igazolják: az 1912-es napló tanúsága szerint a
sport, a színház, az irodalom, a mozi, a képzőművészet és a szerelem is sokkal
inkább foglalkoztatja a 18 éves Kertészt, mint a fényképészeti kompozíciós lehetőségek.
A magyar és külföldi szakirodalom szerint a legelső Kertész fotográfia (Alvó
fiú, Budapest) 1912. május 25-én készült édesanyja Teleki téri kávékimérésében.
Kertész korabeli naplója viszont arról árulkodik, hogy ezen a napon ő egészen
mással volt elfoglalva (t.i. baráti viszályokkal és szerelmi bánattal). A fotográfiáról
február 25-e óta nem is tett említést, sőt, a napló szerint fényképezőgépet június
20-án vásárolt, és nem ő, hanem az édesanyja.
„Febr. 25. (Vasárnap.) […] D.u. E néhány napi késő fekvéstől már délelőtt is
kábult voltam. Egész délután gondolkodtam. Most oly kedvesnek láttam Strázsát, Szepesszombatot. Minden olyan szép hangulatkeltő ódanság ott. Szeretnék nyáron ujra oda menni, de fényképezővel. Micsoda képeket tudnék készíteni. Mindegyik telve lenne poézissel.”
A fotográfiát szinte egyáltalán nem említő napló ezen bejegyzését ars poeticává
emeli Sarah Greenough a már említett washingtoni katalógusban,9 ami véleményem szerint nem csupán anakronisztikus, de pontatlan is. A feljegyzés egészéből,
valamint az előző napok történéseiből ugyanis azt láthatjuk, hogy Kertész borús
hangulatában az emlékeibe, az olvasmányaiba és a verseibe merül: a költőiség kérdései, és nem a fotográfia képi lehetőségei foglalkoztatják.
8
9

Bodnár 1984: 7.
Greenough–Gurbo–Kennel 2005: 2. Tudomásom szerint itt találhatunk először és egyedül említést Kertész 1912-es naplójára: sem a francia, sem a magyar szakirodalom nem ismerte s nem
ismeri még ma sem ezt a fotótörténeti forrást.
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„Febr. 8. (Csütörtök.) […] D.u. A tegnapi s egy régebbi kis versemet másoltam
be a füzetbe. Egy szót nem tanultam. A fejem holmi eljövendő versek zavaros
káoszával volt tele.”
„Febr. 9. (Péntek.) […] D.u. Előadás után tanulni akartam, de nem volt kedvem. Gondolkoztam. Boldogult Apám, Ő és sok minden verstémák jártak az
eszemben. Kábult voltam. Egy kicsit elmentem csavarogni, hogy tisztuljon a
fejem.”
„Febr. 12. (Hétfő.) […] Gyönyörű tavaszi nap volt. Rosszul esett a nap, a verőfény. Nagyon benne vagyok a boruba.”
A napló arról is tanúskodik, miszerint Andor öccse szintén fogékony a fényképészetre, s hogy eleinte főleg ő kísérletezik a technikai képkészítő eszközzel.
„Júni. 20. (Csütörtök.) A tanulásból ma is semmi sem lett. Ujságot olvastam,
néztem hogy kopíroz a Jenő a tegnapi próbafelvételekről. Délben a mama megvette a tegnap ajánlott fényképezőt. (23.k.)” (Kiemelés tőlem – E. O.)
„Júni. 22. (Szombat.) A Jenő levett, ez volt az első felvétele, ami sikerült. Feljöttem, hogy tanulni fogok. Belekezdtem, de elment a kedvem.” (Kiemelés tőlem
– E. O.)
„Júni. 23. (Vasárnap.) […] le akartam fényképezni Jolánt10 az ajtójukban, de
nem engedte magát. […] Kevéssel utána sikerült Jolánt egy észrevétlen pillanatban lekapnunk. Jenő délután kidolgozta, de nem sikerült valami nagyszerűen, mert nem elég soká hívta elő. Szárításnál pedig összetört a lemez. […] Úgy
6 óra tájt Jenő levette az ablakból a Jolán, Ilus és Ellát, az anyjuk tudtával. […]
A kép idáig a legsikerültebb, most este dolgozta ki a Jenő.” (Kiemelés tőlem – E.
O.)
A források ellenmondásossága természetesen nem vonja kétségbe André Kertész fotóművészeti tehetségét vagy a kertészi életmű legitimitását. Arra azonban
rámutat, hogy az életúttörténet újragondolása még abban az esetben is indokolt
lehet, mint a sokat és sok nyelven kutatott André Kertész. Kutatásaim alapján egy
olyan kép körvonalazódik, miszerint Kertész – az őt méltató monográfiákkal ellentétben – nem eleve elrendelt és lineáris módon, hanem a sokszor véletlenszerű
10

Balog Jolán Kertészék szomszédságában lakott. Az egyidős fiatalokat 1905 óta fűzték egymáshoz
gyenge szálak.

372

_Hajnal István Kör kötet_.indd 372

2019. 06. 12. 15:14:45

Az elvágyódás mint emigrációs tapasztalat...

események sodrásában, valamint a kulturális és történelmi kontextus által vált fotográfussá, mégpedig olyan fotográfussá, akinek tehetségét az utókor messzemenőkig visszaigazolta.
A franciaországi archívumban őrzött naplók, valamint a személyes levelezés
alapján Kertész magyarországi korszakáról megállapítható, hogy iskolai, majd később hivatalnoki elfoglaltsága mellett vagy a kulturális élet különböző formáinak
szentelte idejét, vagy a természet közelségét kereste. A fényképészet csupán egyike
volt azoknak az elfoglaltságoknak, amelyek művészi érzékenységének teret tudtak
biztosítani. Családja azonban a fényképezést haszontalan dolognak tartotta, mert
nem lehetett belőle megélni.11
Korai fényképészeti kísérletezéseinek, első szerelmi kalandjainak és szakmai
útkeresésének a háború kitörése vetett véget, és Kertész, társaihoz hasonlóan, önként jelentkezett a Királyi Magyar Honvédségbe. „Az ember úgy kezdi, hogy megszületik, mert általában ez a dolgoknak a rendje. Aztán jön az úgynevezett boldog
ifjúság, iskolák, örök feledésre méltó apró kínszenvedések, amikor jön a háború
s változtat a helyzeten. Tizennyolc éves korában, tizenhatban nagy lelkesedéssel
vonul be az ember, hogy megszabadult végre az iskoláktól, de aztán tizennyolcban
annál nagyobb undorral szerel le.” – írta a Pesti Futár 1929-es karácsonyi számában egy szintén Párizsba emigrált magyar, Winkler Pál.12 A beszámoló mellőzi
ugyan a történelmi forrásértéket, viszont az érzésvilágról hűen árulkodik.
„Húszévesen kerültem a frontra – írta később Kertész. Azt hiszem, a túlélésben nagy segítségemre volt a fényképezőgép. Fényképeztem Lengyelországban, az
orosz fronton, mindenhol, ahol valami érdekeset láttam. Katonatársaim hülyének
néztek, mert a sok holmim mellett a zsákomban egy kis gépet és az üveglemezeket
is cipeltem. Sokszor mondták, hogy semmi értelme, de azt választoltam: nézzétek,
ha életben maradok előhívom, ha nem, nem.”13 Felvételei nem a harcok borzalmait, hanem a mindennapok emberi oldalát rögzítik, apró részleteket, amelyeket
kizárólag a résztvevő szeme láthatott meg.
Mikor frontra kerülését követően nem sokkal súlyosan megsérült (válla golyót
kap) és egyik karjára hónapokra lebénult, szintén folytatta a képkészítést, holott
kameráját csak igen körülményesen lehetett használni. A háború után is folyamatosan fényképezett öccse, Jenő társaságában. Fotóművészeti útkeresése számára
azonban a háború utáni Magyarország nem bizonyult megfelelő közegnek. Kertész így mesélt erről: „Szűk baráti körömön – Aba-Novákon, Szőnyin, néhány új11
12
13

Bodnár 1984: 8.
Winkler Pál (Páris). Pesti Futár (22.) 1929. 25. 59.
Bodnár 1984: 8.
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ságírón és muzsikuson – kívül senki más nem látta képeimet. Ebben az időben
volt egy fotópályázat, amelyen én is indultam. Beküldött két képemet ugyan elfogadták, de az ez idő tájt meghatározó szalonfotográfia és a közönséges pillanatfelvétel mellett ez nem sok vizet zavart.”14 Kertész eleinte tehát kizárólag magának és
szűk környezetének (családjának és barátainak) fotózott, és egyedül a fotográfiai
szakmai körön kívül mutatta be képeit. „Úgy 1924 táján [tehát több mint tíz évvel
első felvételei után, amelyek közül nem egy ikonikus alkotássá vált] határoztam el,
hogy összeállítom addigi munkáimat és elviszem az Érdekes Ujsághoz. Kiváncsi
voltam, mit szólnak hozzá. […] A következő héten az én képem volt a címlap.
Ugyanebben az időben rendeztek amatőr fotókiállítást Budapesten, amelyre én
is beküldtem négy képet. A zsűri nevében kaptam egy levelet, amelyben kértek,
hogy keressem fel őket. Találkozásunkkor elmondták, hogy nagyon eredetinek
találják amit csináltam, és arra kértek, hogy készítsek a képekről brómolaj-nyomatot, mert ezüstérmet akarnak adni. Vissza kellett őket utasítanom, hiszen a brómolaj: imitáció, amit én nem voltam hajlandó megcsinálni. […] Képeimet mindezek ellenére mégis kiállították, és kaptam egy diplomát is.”15
A modernizációs folyamatok valóban háttérbe szorultak Magyarországon az
I. világháború és az azt követő forradalmak következtében: a művészetekben konzervatív és nacionalista törekvések domináltak. A húszas évek elején a hazai fotókultúra a piktorialista képkészítési módot és az azt lassan felváltó magyaros stílust
jelentette, és ezzel fokozatosan eltávolodott a nemzetközi fényképi modernizáció
irányvonalától.
Ahogy Albertini Béla írja, „(A)z első világháború […] után a magyar fotográfusok tevékenységének fő iránya változatlan maradt. A társadalmi, politikai
viszonyok ezt motiválták. […] A fényképi modernizáció nálunk búvópatak-jelenségként testesült meg. Kertész Andor […] korai társadalmi, szociális ihletésű
felvételei nem kaptak nyilvánosságot. […] Humanista fotográfusi világlátása, esetenként formanyelvújító kedve Párizsban, majd New Yorkban nyerhette el igazi
megtestesülését.”16
Tomsics Emőke szintén azt hangsúlyozza, hogy Kertész apolitikus „nézetei
nem illeszkedtek a Trianon utáni Magyarország fényképészetének fő vonulatába,
ami alapvetően a kultúra ügyét »hadügyként« kezelő, a kultúrfölény megteremtésének jelszavát zászlajára tűző politikához alkalmazkodott. A nemzeti tematika
nemcsak a dokumentarista hagyományokkal mélyen átitatott hivatásos, de a fo14
15
16

Bodnár 1984: 8.
Bodnár 1984: 9.
Albertini 2012: 55.
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tográfia művészi lehetőségeit elsősorban a piktorializmusban kereső – a fénykép
»megdolgozásával« festői hatásokat elérő, Kertész által elfogadhatatlan kifejezési
eszközökkel élő – amatőr fotográfia irányvonalát is meghatározta.”17
A magyarországi fotográfiai közeget nem csupán a kultúrpolitika demagógiája
itatta át, de egyfajta provincializmus is jellemezte, ami végérvényesen eltávolította a nyugati modernizációs törekvésektől. A fotográfus bátyja, Kertész Imre egy
1926-os levelében találó leírást ad a korszak fotográfiai helyzetéről: „Tudod mi
kell ma a publikumnak? Sorsolás. Az Est lapok milliárdos sorsolást rendeznek. Az
Ujság bundákat, hócipőket, varrógépeket sorsol ki. A Pesti Hirlap ezüst férfi és női
órákat. Ez kell a népnek, nem nívós vasárnapi képmelléklet. Egy kútágas gémestül,
egy pár Ziegfeld girl, a görög trónörökös 10 év előtti fényképe, Gloria Swanson
orrán vesz lélegzetet című kép és kész a vasárnapi melléklet.”18
Kertész, aki „(a)z egyetemes emberit” kereste, a festészet képi világát utánozó fotográfiai megoldásoktól ösztönszerűen tartózkodott. Az új, realista fotóművészeti irányzatok: az Amerikában kialakuló Straight Photography, valamint a
Németországban megjelenő Neue Sachlichkeit (új tárgyiasság) Magyarországon
nem, Párizsban viszont visszhangra talált. Osztozom Ben Lifson azon véleményében, miszerint Kertész 1925-ben egy új „művészi értelemben vett otthon” reményében költözött Párizsba.19
A külföldi út gondolata azonban nem csupán a háború után fogalmazódott
meg a fiatal Kertészben. 1912. február 9-ei és június 20-ai naplóbejegyzéseiből azt
láthatjuk, hogy már az érettségi letétele után is szívesen kiment volna Amerikába
egy évre.
„Febr. 9. (Péntek.) […] A mamával a Sommeréknél voltam. A Sanyi felkeltette
bennem a vágyat, hogy Amerikába menjek egy évre érettségi után. Ha neki
sikerül kimenni, én is mehetek, csak tőlem függ. Még meglátjuk mi lesz.”
„Júni. 20. (Csütörtök.) D.u. Az öreg telefonice elhívatott az Uporba. Állás miatt
akart velem beszélni. 4 közül választhatok. A szerencsi cukorgyár, valamilyen
gőzmalom, Görgl testvérek (faszakma), vagy az ujpesti jutagyár közt. Természetes, az öreg a Görgl testvéreket ajánlotta nagyon, de annál fűrészhez kellene
elutaznom néhány évre Galíciába, Erdélybe vagy Romániába. Választ persze
nem adtam a Jolán miatt. Szombat estig kértem határidőt. […] Hazajövet mamának említettem a dolgot, de ellenezte az elutazás miatt. Az öregnek most este
17
18
19

Tomsics 2013.
Kertész Imre 1926. január 11-ei levele. Médiathèque 2005/032/002/004 Krt AP 1/ 4 3.1.
Lifson 1982: 5.
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hasonlókép nyilatkozott és semmiképen nem enged. […] Egy csepp kedvem
sincs elmenni. Abban az esetben igen, ha senkihez semmi közöm nem lenne,
mert akkor egyik avagy másik vágyam teljesülne, világot láthatnék a szakmámból kifolyólag.” (Kiemelés tőlem – E. O.)
Édesanyja kérésére azonban otthon maradt, hogy a családfő elvesztése utáni20
törékeny családi egységet ne bontsa meg. Kertész visszaemlékezési alapján egyetlen újabb alkalommal, 1920 körül vetette fel az emigráció lehetőségét, de édesanyja akkor is határozott ellenvetéssel reagált.
Elvágyódásában, ahogy arról egy későbbi levélváltás is tanúskodik, öccse, Jenő
is osztozott. „Dunaharasztin, a halászkunyhó előtt beszéltünk egyszer arról – írta
1926-ban Buenos Aires-ből –, hogy milyen furcsa az, hogy minden családban van
legalább egy, aki kiemelkedik közülük és vagy művészi vagy tudományos, vagy
társadalmi téren produkál valami értékeset, csak a mi családunk termelt átlagokat.
[…] Ekkor nyilallt belém a gondolat, hogy talán mégsem lesz kivétel a mi családunk. Mi hivatva vagyunk arra, hogy valamit elérjünk.”21
Kertész egyik barátjának 1920-ban Hollandiából írt levele is az elvágyódás
megfogalmazódásáról és megéléséről szól: „Egy reggel valahogy feleszméltem (ha
talán nem is egészen így) arra, hogy ez csak bolondság és nem élet. […] És megerősödött régi szándékom, itt hagyom ezt a szük kis világot, kimegyek néhány
esztendőre külföldre, szabadabb országokba, hol az életritmus elevenebben lüktet,
hol az élettel megbirkozni érdemes lesz. […] Maradhattam volna otthon Prágában
vagy más nagyobb cseh v. tót városban, de nem akartam. Életet akartam látni,
meleg, lüktető életet.”22
Brassaï, született nevén Halász Gyula, aki 1919-ben ment külföldre, és aki majd
Kertész hatására kezd el Párizsban fényképezni, így fogalmaz: „Fiatalok voltunk
akkoriban, semmi nem vonzott annyira bennünket, mint hogy fejest ugorjunk az
élet kalandjaiba.”23
Kertész a háború után a magyarországi képzőművészeti avantgárd szcéna hatáskörébe került ugyan, amelyben otthonosan mozgott, de nem látta, hogy valaha
megfelelő lehetőségekhez juthatna szülőhazájában ahhoz, hogy fotóművészi ambícióit kibontakoztassa. Mivel családja s főleg édesanyja elvárása miatt folytatni
20
21

22

23

A családfő, Kertész Lipót 1909 februárjában hunyt el.
Kertész Jenő levele André Kertészhez, Buenos Aires, 1926. november 13. Médiathèque
2005/032/002/004 Krt AP 1/4
Joseph Frankl (?) levele André Kertészhez, Amersfoort, Hollandia, 1920. szeptember 21.
Médiathèque 2005/032/01 KRTAA 1/20.
Brassaï 1970: 4.
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kényszerült tőzsdei karrierjét, s szóba sem kerülhetett, hogy külföldre költözzön,
a művészettel csak szabadidejében foglalkozhatott sok más társasági elfoglaltsága
mellett. Miközben az őt körülvevő világrend, a magyarországi politikai és társadalmi viszonyok folyamatos és radikális átalakulásban voltak, zsidó származása
miatt pénzügyi pályafutása előtt is egyre több akadály jelentkezett. A nagyvárosból sokszor vágyott el vidékre. Zsidósága, ami neveltetésében hol gyengébben, hol
erősebben kapott szerepet, szintén nem jelenthetett stabil kapaszkodót számára.
Szerelme, későbbi felesége Salamon (Saly) Erzsébet modern felfogású, erős nő
volt, aki haladó szemlélete miatt nem kevés összetűzésbe keveredhetett a művész
édesanyjával. Kertész ezeknek a belső és néha nyíltan megnyilatkozó konfliktusoknak kereszttüzében őrlődhetett.
Összességében tehát elmondható, hogy Kertész valószínűleg nem találta helyét
abban a közegben, amelybe beleszületett. A fiatal felnőttkorát jellemző útkeresés
és kívülállóság-érzése alapvetően megalapozta a későbbi emigrációs tapasztalat
érzelemvilágát, amely a látszólag egymást kizáró tartalmi elemek (múlt és jelen,
álmok és valós lehetőségek stb.) egységével jellemezhető.
„Azt az egzisztencialista magot, melyet minden migráló személy magában
hordoz, száműzöttség-állapotnak nevezzük, mely egyszerre létállapot és tudat”24,
írja Alexis Nouss 2015-ben megjelent, La condition de l’exilé. Penser les migrations
contemporaines (A száműzetés mint létállapot. Gondolatok a jelenkori migrációs
folyamatokról) című tanulmánykötetében.25 A szerző a migráns szó elhagyásával
(azt a száműzött (exilé) kifejezéssel helyettesíti) a migráció mint elemi emberi tapasztalat megragadására törekszik. Száműzött létállapot és tudat – írja – nem egymással szemben álló területek vagy egymástól élesen elkülönülő és elkülöníthető
részek. A kül- és a belső világ, az ismeret és az új tapasztalat, a múlt és a jelen, az
anyanyelv és a tanult nyelv stb. folyamatos kölcsönhatásban vannak, egymásba
fonódnak és vezetnek így egy új identitás kialakulásához. Amennyiben egy ilyen
folyamatos egymásra hatásban a látszólag ellentétes részek határvonalai egyáltalán detektálhatók volnának, azok mindenképpen a személyen belül (annak elméjében) kapnának helyet, és állandó átalakulásban lennének. Ez esetben viszont,
hangzik a következtetés, minden száműzött létállapotról elmondható, hogy az
alapvetően belső folyamat, s így elgondolhatóvá válik egy az országhatár átlépésének tényétől függetleníthető érzésstruktúra.
Ebből a megvilágításból talán az a kérdés is megfogalmazhatóvá válik, hogy
miként veheti kezdetét az elvándorlás-tapasztalat már a szülőhaza elhagyása előtt.
24
25

Nouss 2015: 26.
A könyvcím és az idézet saját fordítás a francia eredetiből. A kötetről lásd bővebben: Elek 2016.
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Az elvágyódás és az otthont nem lelés élményének a migrációs kérdéskör részeként való elgondolása pedig akár abban is segítségünkre lehet, hogy az emigrációból való hazatérés lehetetlenségét tágabban értelmezhessük, és hogy az emigrációs
jelenségeket komplexitásukban vizsgálhassuk.
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Érzelmek (és azok hiánya)
egy úttörő őrsi napló tükrében
Ez az írás egy olyan kézzel vezetett, gazdagon illusztrált úttörő őrsi napló1 tartalomelemzésén alapul, amely 84 őrsgyűlés, 11 rajgyűlés, valamint egy nyári tábor
és egy úttörőavatás krónikáját tartalmazza az 1960/61-es és az 1961/62-es tanévből, egy budapesti általános iskolából.2 Az iskolába kizárólag lányok jártak. A napló egyéb csatolt dokumentumokat is tartalmaz (fotók, levelezések stb.), de a jelen
elemzés – ezeket figyelmen kívül hagyva – elsősorban a főszöveg tartalomelemzésére épül.
Dolgozatom, amely műfaját tekintve mikrotörténeti ujjgyakorlatnak is tekinthető, tudatosan feszegeti a történeti pszichológia módszertani lehetőségeinek
a határait. A napló íródeákja – következetesen többes szám harmadik személyt
használva – ugyanis én magam voltam, amikor hetedik általánosban (alig tizenkét
évesen) egy ötödikesekből álló úttörőőrs vezetőjévé jelöltek ki. A naplóírás célja
(azon kívül, hogy ezt minden úttörőőrstől elvárták) az volt, hogy megpályázzuk
vele a „15 év a mozgalom útjain” címmel meghirdetett országos versenyt, amelynek keretében tizenöt feladatot kellett teljesíteni és dokumentálni.
Lehetséges-e ötvenöt év távlatából, a személyes érintettség ellenére distanciával, objektív forrásanyagként kezelni egy forrást? Tudományosnak tekinthető-e az
a perspektívaváltás, amely során az ágens visszatekintő történésszé alakul?
Hipotézisem szerint igen, olyan esetekben, amikor a gyermekkori, kívülről rákényszerített identitást (vagy annak egy részét) a felnőtt „én” teljesen idegenként
éli meg. Ilyenkor nem okozhat akadályt a forrásanyag és a személyes élettörténet
egykori kapcsolata. A viszonylagos objektivitás elérése ilyenkor nem lehet nehezebb, mint olyan esetekben, amikor a történész ugyan nem személyes élettörténetével összetapadt forrásokkal dolgozik, viszont már felnőttként élte meg a vonatkozó korszakot, azaz felnőttkori élményei kötődnek a témához.

1
2

29. Számú Hattyú őrs, majd névváltoztatás után Vosztok őrs. Lásd 1–2. kép.
A VI. kerületi Vörösmarty utcai Általános Iskola.
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A megoldás mindkét esetben (bár „vakfoltokkal” sajnos mindig számolni kell)
az Erikson által „fegyelmezett szubjektivitásnak”3 nevezett önreflexiós módszer.
Problematikus a szövegben következetesen használt „királyi többes szám” is.
Ha nem a naplóíró őrsvezető individuális érzelmei fogalmazódnak meg, de nem
is az őrsi tagok deklarált érzései, akkor kinek/kiknek az érzelmei ezek? Nem tudni pontosan, hogy a naplóban ki beszél, kinek a nevében és kihez?4 Valószinűleg
akkor járunk legközelebb az igazsághoz, ha úgy gondolkodunk, hogy az őrsvezető
igyekezett azokat az érzéseket kifejezni, amelyeket a tagok többségének tulajdonított. A naplóbejegyzéseket minden összejövetelkor olvashatták és véleményezhették az őrs tagjai, valamint az osztályteremben is nyilvánosan hozzáférhető helyen, az őrs faliújságja alatt tartották. Ugyanakkor egyszer se fordult elő, hogy az
őrs tagjai kritikával illették volna a naplóbeli megfogalmazásokat. Ennek sok oka
lehet, de valószínűleg az iskola és az úttörőszervezet tekintélyelvű szelleme és a
tanulóktól burkoltan elvárt konformitás nyomott legtöbbet a latban.
Kihez beszél a napló? Elsősorban a csapatvezetőség tetszését szeretné elnyerni,
hogy az őrs helyezést érhessen el a „15 év a mozgalom útjain” versenyen.
Mint ezt már a téma számos kutatója leírta,5 a szocialista országok ifjúsági
szervezeteinek feladatai közé tartozott, hogy a fiatalokat hasznossá tegyék a társadalom számára. A pártállam célja jó munkások és lojális állampolgárok kitermelése volt.
Miközben az úttörőszervezetek a cserkészszervezetek mintájára sportfoglalkozásokat, kirándulásokat, táncos rendezvényeket, nyári táborokat és más szórakoztató, játékos szabadidőfoglalkozásokat is kínáltak, fontos szerepe lett az ingyenes,
önkéntesnek nevezett társadalmi munkának és az ideológiai-politikai nevelésnek
is. Már a gyerekeknél is a felelősségre apelláltak, magas szintűek voltak az erkölcsi
elvárások. Gondoskodni kellett a háborús veteránokról, segíteni kellett az államnak (nem a családnak) például hulladékgyűjtéssel vagy önkéntesnek nevezett építőtáborban való részvétellel.6

Az elemzésről általában
A főszöveg 89 érzelmet kifejező szót tartalmaz, ez kevesebb, mint oldalanként
egy. Összehasonlítási alap híján nem lehet megállapítani, hogy ez sok vagy kevés.
3
4
5
6

Erikson 1968; Botond 1991: 95; Botond 2003: 550.
Gyáni 2016: 80.
Stearns 2017: 106.
3. kép.
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Ugyanakkor feltehető, hogy ha egy tizenkétéves gyerek vezet naplót tíz éves gyerekek csoportjának az aktivitásáról, akkor az életkori sajátosságokból fakadóan a
gyerekek érzelmei is megjelennek. A 95 elemzett naplóbejegyzés 28,5%-ában viszont egyáltalán nem fordul elő explicit érzelemre utaló kifejezés, ami a krónikás
„felnőttes” komolyságra, tárgyilagosságra való törtekvésével függhet össze, akkor
is, ha erről a szándékról ma már nincs felidézhető emléknyom.
A bejegyzések 71,5%-ában tehát explicite érzelmek is megjelennek, bár nehéz
elválasztani az autentikus érzelmeket a retorikától, hiszen a forrásokban, ahogy
Rosenwein is megállapítja, „az érzések kifejezése valamennyire mindig retorikus”.7
A napló főszövegében 16 helyen fordul elő nyílt értékelés, s mivel az értékeléseknek általában érzelmi konnotációjuk is szokott lenni, minőségük alapján (pozitív, negatív vagy semleges) csoportosítottam, majd szintén elemzésnek vetettem
alá azokat.
Módszerként a tartalomelemzést választottam.8 Kipróbáltam Fülöp Éva és
László János kategórizálását (pozitív/negatív/semleges; affektus/érzelem/érzés/
intenció-motiváció) is,9 de végül alkalmasabbnak tűnt a szöveg természetéből kibontva csoportosítani az elemző kategóriákat.
A naplóban az érzelmek és az értékelő-ítélkező kifejezések két fő csoportba oszthatóak:
vagy valamilyen politikai-ideológiai tartalomhoz kötődnek (1), vagy szabadidős programra
vonatkoznak (2). 85%-uk vonatkozik szabadidős programra, azaz jelentős érzelmi vis�szafogottság mutatkozik a politikai-ideológiai
tartalommal kapcsolatos megfogalmazásoknál.10 A továbbiakban azt is figyelembe vettem,
hogy e csoportokon belül pozitív vagy negatív
tartalommal bírnak-e a szavak.
A harmadik csoportba az úgynevezett sorok közti „csönd” érzelmei kerültek (3).

7
8
9
10

Rosenwein 2016: 9.
Antal 1976.
Fülöp–László 2006.
4. kép.
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1. Az úttörőmozgalom politikai-ideológiai tartalmával
kapcsolatos kifejezések
Ebben a csoportban 13 szó fejez ki érzelmet. Közhelyes, retorikus kifejezések, formalitások (Rosenwein és Plamper megfogalmazásában: „conventional phrases”11)
9 esetben fordulnak elő („kedves”, „örömmel olvastuk” „nagyon tetszett”, „nagyon
szeretnénk”, „nagyon megörültünk”, „nagyon izgalmas volt”), büszkeség egy esetben (az avatás után: „Büszkén indultunk haza, nyakunkon a vörös nyakkendővel”)
és együttérzés kifejezése kétszer (együttérzés a kapitalista országokban élő nehéz
sorsú (sic!) úttörőkkel; megbotránkozás Patric Lumumba meggyilkolása miatt). A
Lumumba-gyilkosság valódi empátiát keltett az őrs tagjaiban. Egy újságból kivágott fotó is illusztrálja ezt az eseményt a naplóban: a képen Lumumba árván maradt gyermekei láthatóak.12 Gyerekek, akik közül néhány velünk lehetett egyidős.
Határozottan emlékszem, milyen szomorúak lettünk, amikor a képet néztük
az őrsgyűlésen. Ugyan tudtuk, hogy a
II. világháborúban meg 1956-ban is sok
gyerek árván maradt, de a mi őrsünkben
mindenkinek volt papája-mamája. A jelenben történt politikai gyilkosság következtében árván maradt, velünk egyidős
szomorú fiúk fotója valódi együttérzést
keltett bennünk.
Az értékelő-ítélkező kategóriába tartozó két bejegyzés mindegyike negatív.
Az egyik egy elhúzódott részpróbázás
miatti elégedetlenséget indokol azzal,
hogy az őrsi tagok túl lassan írtak, a másik pedig a normáknak való nem megfelelés miatt neheztel néhány tagra („Nem
úgy beszéltek egymásról/egymáshoz,
ahogy jövendő úttörőkhöz illik”).

11
12

Plamper 2015: 90.
5. kép.
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2. A szabadidős tevékenységekkel (játék, kultúrprogrammok,
kirándulások, táborozás, stb.) kapcsolatos kifejezések
73 esetben fordulnak elő érzelmeket tükröző kifejezések ezekkel a témákkal kapcsolatosan.
A következő pozitív érzelmek szerepelnek (61 előfodulás): elégedettség 25-ször
(„jól éreztük magunkat”; „jól esett”; „jól szórakoztunk”; „tetszett”; „kedvenc”);
érdekes 11-szer (új játék, lekváros kenyér evés hátratett kézzel, „dupla vagy semmi”, a Rejtelmes sziget a TV-ben, számháború, fenyőünnep, diafilmek, filmgyári
látogatás, rajzkiállítás stb.); öröm, jókedv 9-szer („mindannyiunk arca mosolyra
derült”; „nagyon vidáman utaztunk”; „jókat nevettünk”; „vidám énekszó mellett
vittük vissza a kocsit” stb.); pozitív izgalom hétszer (születésnapra készülődés,
számháború, cseppkőbarlangba kirándulás stb.); finom ötször („Finom volt” (az
uzsonna); „ízlett a tea és a keksz”;
„finom paprikás krumplit főztünk”; „jóízűen fogyasztottuk el
a csokoládét” stb.), élvezetes, élménnyel teli négyszer (film, visegrádi kirándulás, szánkózás,
stb.)13
Negatív érzelmek 11-szer fordulnak elő: fáradtság (6), harag
(1), félelem (1,) elutasítás (1),
unalom (1), ellenérzés (1), rossz íz
(1). (Példák: „féltünk a sötétben
cseppkőbarlangban”; „olyan fáradtak voltunk, hogy alig vártuk,
hogy hazaérkezzünk”; „nagyon
haragudtunk a Fecske őrsre, mert
folyton zavartak”, „sokat játszottunk, aztán meguntuk”, „a tea
rossz volt” stb.)

13

6. kép.
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Egyetlen semleges érzelem található e témákkal kapcsolatban: „óvatosan odamentünk”.
Ítélkezés, értékelés 14 alkalommal fordul elő ebben a csoportban. Ebből pozitív
az értékelés négy esetben. Példák: „Olyan jók voltunk, amilyen még nem volt a
világtörténelemben”; „A budapesti iskolások legjobbjai jártak oda (úttörővasút)”;
„Elég jó eredményt ért el őrsünk”; „Bejött Kati néni, minek következtében nagyon
jók voltunk.”
A negatív ítélkezések gyakorisága több mint kétszeres (9 előfordulás). Példák: „Nagyon rosszak voltunk; jóformán semmit nem tudtunk”;
„Egy-két gyerek kivételével senki nem tud szépen rajzolni”; „Bizony nem a legjobbak (a bizonyítványok), sokan rontottak (konkrét nevekkel); „Az őrsi induló nem
a legjobban ment”; „Az őrs tanulmányi eredménye elég rossz lesz”; „Elég rosszul
kezdődött” (nem volt üres terem); „Sajnos, elég kevesen jöttek el a kirándulásra”
stb.
Egy ítélkezés tartható semlegesnek: „Nagyon fontos dologról beszélgettünk”
(két pártra szakadás, veszekedés után).

3. A sorok közti „csönd” érzelmei és kísérlet ezek
értelmezésére
Plamper hívja föl a figyelmünket az érzelmi csönd megértésének (hermeneutics
of silence) fontosságára.14 A naplóban tizenöt helyen olvashatók olyan helyzetek
semleges hangvételű leírásai, amelyek – pszichológiai tudásunk alapján – teljesen
elképzelhetetlenek erős érzelmi reakciók nélkül.
Ezek vagy konkrét, megnevezett személyekre vonatkoznak, vagy az egész őrsöt kívűlröl érintik. Csak egy esetben feltételezünk pozitív érzelmeket (büszkeség,
öröm), amikor két őrstagot nevez meg a napló, amiért szépen szavaltak a szavalóversenyen. A többi sorok között elbújó érzés mind negatív (félelem, fenyegetettség, megalázottság, szégyen, frusztráció, fájdalom, aggódás).
Példák a feltételezett, de explicite nem megfogalmazott érzelmi reakciókra:
Félelem: „István bácsi nagyon kiabált”; „Livia néni nagyon haragudott ránk”
(rendetlenség miatt)
Fenyegetettség, megalázottság, szégyen: „A többieket Ági jól megszidta”; „Ági
nagyon megszidta Idát, aki rendetlen volt és durcáskodott”; „Ida volt a legros�szabb”; „A legkevesebbet Gabi tudta, semmiből nem tudott lepróbázni”; Sz. M.
14

Plamper 2015: 295.
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nagyon rossz volt és Ági megígérte15 neki (fenyeget lenne az alkalmasabb kifejezés), hogy ha megint ilyen rossz lesz, nem lehet úttörő; SZ. M-re rájött az ötperc,
kitettük az őrsből azzal a feltétellel, hogy ha megjavul, visszavesszük; Játszottunk,
csak az volt a baj, hogy egyesek, főleg Ida, B. Ági, nagyon rosszak voltak”; „Sz.
M. nagyon rossz volt, Ági megmondta neki, hogy nem lehet úttörő”. Meglepő
kontrasztként az utolsóként idézett őrsi gyűlésről az olvasható, hogy „Mindenki
nagyon jól érezte magát.” Nem valószínű, hogy ez az állítás a fentiekben névvel
megszégyenített Sz.M-re is igaz lehetett.
Egyértelmű az őrsvezető (következetesen harmadik személyben, Ágiként említem magamat) feltehetően pedagógusokat utánzó, tekintélyelvű fegyelmezési
stílusa. Ez a szigorú fegyelmezés nyilvánvalóan nem lett volna összeegyeztethető
a másik fél érzelmeinek megfogalmazásával, hiszen feltehetően pont a fenyegetés,
megszégyenítés és megalázás volt a fegyelmezési szándék (emlékeim szerint akkor
sem reflektált, hanem automatikusan utánzott, ma pedig személyiségemtől teljesen idegen) célja.
Frusztráció: „Először játszottunk, azért, hogy akik később jönnek, (értsd: elkésnek) ne játsszanak”.
Fájdalom, együttérzés a sérülttel: „Játék közben T. Ági elesett, és nagyon vérzett a lába”; „A játéknak csak az vetett véget, hogy Éva elesett és vérzett a keze”
(hócsata közben).
Itt már nehezebben magyarázható a szöveg érzéketlensége, annál is inkább,
mert a fenti „politikailag korrekt” fegyelmezésekkel ellentétben ezekben a helyzetekben megengedett lett volna a valószínűleg a helyszínen ki is nyilvánított spontán érzelemnyilvánítások (fájdalom, együttérzés) megemlítése.
Aggódás, majd öröm: „Mari 3 hónapig beteg volt, ma jött először”. Mari hos�szas betegsége miatti távollétéről nincs szó a naplóban. Pedig elég ritkán fordul
elő, hogy egy gyerek három hónapig beteg. Az aggódás, majd a visszatérése miatti
öröm feltételezhetően nem hiányzott, ezért érthetetlen, hogy ennek megfogalmazása nincs ott a szövegben.
Vajon mit takar a feltételezhető erős érzelmi reakciók elhallgatása? Mai szemmel olvasva meglep, hogy ilyen sok esetben tartottam őrsvezetőként fontosnak
a fegyelmezetlen vagy bizonyos formális elvárásoknak nem megfelelő őrsi tagok
megalázó nyilvános megfenyítését. Svédországban, ahol közel 36 éve élek, még
az iskolai osztályzat is privát adat, a tanároknak nincs joguk az osztály előtt nyilvánosan fölolvasni a diákok osztályzatát, mindenkinek magánügye, hogy azután
kinek mutatja meg. A kollektív megszégyenítés szigorú visélkedési tabunak mi15

Fenyeget lenne az alkalmasabb kifejezés.
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nősül. A szovjet típusú társadalmakban a politikai-ideológiai alapú kipellengérezés társadalmi praxis volt, és ez a poroszos pedagógiai hagyománnyal keveredve a
legtöbb iskola pedagógiai módszereire is befolyást gyakorolt. Az őrsvezető-szerep
a hatvanas évek elején az „agymosott” iskolai tanulók számára megtiszteltetésnek
számított, így kézenfekvő lehetett elvhű „janicsárként” utánozni a tanárok stílusát. Feltehetően ütközött a privát és a dokumentálandó nyilvános érzelmi szféra.
Reflektált volt ez az ütközés? Emlékezetem szerint esetemben nem volt az. Inkább spontán hasítás történt egyrészt a privát érzelmek (pl. empátia, aggódás a
sérült vagy beteg társak esetében, illetve érdektelenség mások rossz osztályzata
vagy csintalan viselkedése iránt), másrészt aközött, amit a krónikás utánzós „szerepjátékként” ildomosnak tartott papírra vetni. Ahogy azon sem töprengünk sokat, miért más stílusban írunk levelet egy közeli barátnak vagy családtagnak, mint
egy hatóságnak, csupáncsak automatikusan (az etikett elvárásainak megfelelően)
csináljuk, az őrsi napló írásánál is valószínűleg egy reflektálatlan, tanult, automatikus szerepváltásról van szó.
Az érzelmek szabályozása nagyon korán kialakul a gyereknél. Morelli és Rothbaum egy kísérlettel kimutatta, hogy kínai gyerekek már két éves korban erősebben kontrollálták az érzelmeiket, mint az ugyanolyan korú kanadai gyerekek, azaz
a kultúrális hatás a kontroll megtanulásában igen fontos.16
Minden kor létrehozza a saját érzelmi repertoárját. Johannisson érzelmi normarendszereknek nevezi ezt,17 míg Rosenwein az érzelmi közösségek (emotional
communities) elnevezést alkalmazza.18 Rosenwein egyszerre több, néha egymást
átfedő érzelmi közösségről is beszél. Csoportoknak/alcsoportoknak saját közös
értékei, érzelemtípusai és érzelemkifejezései vannak. Ha például a közösség ellenséges, agresszív vagy ambivalens értékeket képvisel, letiltódhat a szeretet és az
odaadás. Már Lucien Fèbvre is19 komplexitásában írta le az érzelmeket: ugyanannál a személynél sok, néha ellentmondó érzelem is egyidejűleg megjelenhet.
A szovjet típusú társadalmak gyerekeinél (nyilván számos egyéni és családi variációval) feltehetően korán kialakult a privát és a hivatalos érzelmi közösségek
kettőssége.
Mindezek függvényében komoly okunk lehet a jelen őrsi naplóban manifeszt módon megjelenő érzelmek hitelességét kétségbe vonni. Az iskolásgyerekek
spontán érzelmei helyett a manifeszt érzelmek inkább a hivatalos pártállami el16
17
18
19

Morelli–Rothbaum 2007: 500–527.
Johannisson 2009: 13.
Rosenwein 2016: 3–4.
Fèbvre 1973: 12–26.
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várásoknak tesznek eleget, nem szándékoltan, hanem az „agymosott” gyerekek
reflektálatlan, spontán reakciójával.

Egy meglepő ráadás, avagy ami még a sorok között sem
olvasható
Az őrsi napló tartalomelemzése közben ötlött eszembe, hogy az az esemény, amelyet A Holokauszt és a családom nevű Facebook-csoportban posztoltam, és ami
később nyomtatásban is megjelent, nem szerepel a naplóban, holott a dolgok
rendje szerint nyoma kéne, hogy legyen (egy rajgyűlés meghiúsult miatta). A tartalomelemzés módszerével készült dolgozatot így most az oral history módszerére
átváltva, a kötetből vett idézet formájában, kiegészítem ezzel a történettel.
„A félzsidóságomat 13 éves koromban tudtam meg (az 1960-61-es tanévben
volt), amikor osztálytársnőmmel, M.-mel őrsvezetőkként rajriadót szerveztünk a
kis ötödikeseinknek. Elsőként egy Eötvös utcai ház egyik lakásába csöngettünk
be, ahol a mi »rajpajtásunk« helyett az idős társbérlőnéni nyitott ajtót, kezében
egy partvissal.
Még el se tudtuk rendesen mondani, hogy mi járatban vagyunk, amikor
M.-hez fordulva ordítani kezdett: »Veszed le a kilincsemről a koszos mancsodat,
te büdös zsidó?«. A partvissal vagdalkozni kezdett M. irányába, mire mi lélekszakadva futottunk a lépcsőház felé és ki a házból.
A rajriadóból aznap semmi nem lett, viszont hazamenve mindketten elmeséltük a történteket. M. szülei feljelentést tettek a rendőrségen. A nénit behívták, és
azt mondták neki, hogy »ejnye-bejnye«.
Engem Anyám (nyugodjék békében) a térdére vont, és azt mondta: »Ágikám,
Te fél zsidó vagy, de szerencsére nemigen látszik rajtad.«”20
Jogos a kérdés, miért nem említettem semmit ebből az eseményből a naplóban.
Életem első antiszemitizmussal kapcsolatos személyes élménye volt, az ijedtség,
döbbenet és érthetetlenség életreszóló nyomot hagyott bennem. Mivel M. szülei
rendőrségi feljelentést tettek, azt is értenem kellett, hogy ami velünk történt, az
a hivatalos politikai irányvonal szerint elítélendő volt. Valamiért mégse éreztem
„comme il faut”-nak, hogy beszámoljak a történtekről, sőt még azt is elhallgattam,
hogy egyáltalán volt egy meghiúsult rajriadónk/rajgyűlésünk.
Ez a történet megint csak azt illusztrálja, hogy történelmi források esetén fontos megpróbálni dekódolni nemcsak a sorok közti „csöndet”, hanem a valamilyen
20

Fenyves (szerk.) 2015: 342–343.
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okból teljesen elhallgatott eseményeket is, amennyiben ezekről más forrásból ismeretünk van. Ha az érzelmeket óhajtjuk vizsgálni egy forrásban, feltételeznünk
kell, hogy voltak „tabu”-érzelmek is, és hogy a manifeszt tartalom nem feltétlenül
ad teljes képet a valós érzelmi történésekről.
Egy további válaszra szoruló kérdés, hogy csak a nyilvános dokumentálás tabu,
vagy pedig az egyén intrapszichésen is letiltja a veszélyesnek ítélt érzelmet. A fenti
történetben az érzelmek nem voltak letiltva, csak a dokumentálásuk.

További reflexiók
Az érzelmet kifejező szavaknak lehet explicit vagy implicit normatív funkciójuk
is, ezért fölfoghatóak érzelmi forgatókönyvekként (emotional scripts). E forgatókönyvek időbeli változása fontos része a történelmi kutatásoknak.21
Plamper is fölveti a kérdést, hogy vajon miért lesznek egyes időszakokban bizonyos emóciók társadalmilag relevánsak, miközben mások meg nem?22 Érdekes
azon is elgondolkodni, hogy mennyire szabad nagyobb történelmi időszakokat
összevonva tárgyalnunk az érzelmek történetét. Ha különbség lehetett az 1950-es
és az 1960-as évek között az érzelmek története szempontjából (ennek megvitatására mindjárt rátérek), elvben ugyancsak különbség lehetett például az 1750-es és
1760-as évek érzelmi jellemzői között, akkor is, ha megfelelő források és az oral
history módszerének alkalmazhatatlansága miatt erről nehezebben tudunk megbizonyosodni, mint a közelmúlt történelmének esetében.
Parancsra szeretni?
Az úttörők 12 pontját többször revideálták az úttörőmozgalom története során. De mindegyik változatban ott szerepel a szeretet elvárása: „Az úttörő szereti, tiszteli szüleit, nevelőit, és az idősebbeket. […] Az úttörő szereti és védi a
természetet.” Megjegyzendő, hogy hasonló szeretet-követelmények szerepeltek és
szerepelnek a cserkész mozgalom elvárásai között is. Példa a mai cserkészmozgalomból: „A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú. A
cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. A cserkész
feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik. A cserkész vidám és
meggondolt. A cserkész testben és lélekben tiszta.”23
Mint klinikai pszichológus, problematikusnak tartom, ha az érzelmeket elvárásokkal igyekszünk kordában tartani, azaz a cselekvés szankcionálása helyett már
21
22
23

Rosenwein 2016: 9.
Plamper 2015: 70.
A cserkésztörvény tíz pontja.
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az érzelmet (és a gondolatot) is büntetjük (lásd gyónás a katolikusoknál, lelkismeret-furdalás). A klinikai gyakorlatban sokszor a „nem megfelelő” érzelmek miatti
bűntudat bújik meg az alacsony önértékelés mögött. Ez a jelenség kultúrálisan
feltehetően nem egyetemes, és valószínűleg találhatunk történelmi variációkat is
egy adott kultúrán belül.
Fontos tehát a szankció kérdése. Hogyan jutalmazzák/büntetik különböző
korokban az érzelmek kifejezését? A skála széles, többek között bűntudatkeltés,
szégyen, testi fenyítés, kiközösítés, száműzetés, börtön, kivégzés stb. is lehet a hibásnak tartott érzelemkifejezés következménye. Bizonyos korokban elvárás, másokban pedig nem a nem kimutatott érzelmek miatti bűntudat is, azaz a külső
elvárások intrapszichés interiorizálása.
Az 1950-es és 1960-as évek közti különbség illusztrálására hadd idézzek néhány sort az Úttörő című újság 1951. márciusi számából: „Felszabadulásunk 6.
évfordulójának megünneplését április első vasárnapjára tervezzük. Ezen az ünnepélyes csapatgyűlésen avatjuk föl az új úttörőket. Ennek a csapatgyűlésnek ki
kell fejeznie mindazt a szeretetet, ragaszkodást, melyet az úttörők a felszabadító
Szovjet Hadsereg, Sztálin elvtárs iránt éreznek.”24 Elképzelhető lenne ez a szöveg
a 60-as években? Nem, mint ahogy az az őrsi napló elemzéséből is kiderül, az
1960-as években (feltehetően az 56-os foradalom következményeként) már nem
volt túl gyakori a lelkes kommunista retorika az órákon, az iskolai propaganda is
visszafogottabb lett, a tananyag tartalmán mint valamiféle tudományos igazságon
keresztül próbálta behálózni a diákokat. Az iskolai és a mozgalmi életben sem volt
már elvárás az ömlengő szeretetnyilvánítás a pártvezetés vagy a Szovjetúnió iránt.
Ez lehet magyarázat arra is, hogy a naplóban viszonylag kevés az érzelelemnyilvánítás a „hivatalos, ideológiai” részeknél. Nyilván befolyásolta a stílust a 60-as
évekbeli úttörőújságok (pl. Pajtás, Tábortűz) rendszeres olvasása és utánzása is.
A játékról és szabadidős programokról szóló soroknál szabadabban áramolhattak az érzelmek. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy e folyóiratok tartalomelemzése igazolná-e ezt a hipotézist, azaz hogy a nyári táborokról és más szabadidős
foglalkozásokról szóló beszámolókban sűrűbben fordulnak elő érzelmet tükröző
kifejezések, mint a direkt politikai-ideológiai tartalmú szövegeknél.
A Kádár-rendszer kultúrális közéletében közismert volt a TTT-ként rövidített
tiltott, tűrt és támogatott kultúrális termékek (szerzők, művészek) fogalma. Lehet,
hogy gyümölcsöző lenne az érzelmek történetének a kutatásában is bevezetni a
TTT-t, és nagyobb figyelmet fordítani a történelmi forrásokban tetten érhető érzelmek tiltott, tűrt és támogatott voltára?
24

Idézi Trencsényi 2006: 54.
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A kompolti lázadás1
A Heves megyei Kompolt község történelmének egyik legmeghatározóbb eleme a
falu 18. századi újratelepítése volt. 1754-ben németajkú (sváb) és magyar2 lakosok
érkeztek a településre.3 Az etnikai és egzisztenciális különbségek következtében
a két csoport együttélése valójában egymás mellett élés volt,4 melyben a magyarok saját falujuk életének mellékszereplőivé váltak. Jó példa erre az alábbiakban
részletezett eset is, melynek során a falu felelős vezetői az érzelmeikre hallgatva
cselekedtek.
A kompolti lázadás5 főszereplői a falu svábjai és Barcsák Mihály káplán, az ügy
kimenetelét befolyásolta a 19. század végének sajtója és nemzetiségpolitikája.
A „lázadás” 1889. április 20-án, húsvét szombatján történt a templomban. A
svábok cselekedeteinek megítélése szempontjából fontos körülmény, hogy már az
1754. január 1-jén, Gödöllőn kiadott és báró (később gróf) Grassalkovich Antal
által jegyzett pátensben szerepelt,6 hogy amint a kompoltiak eléggé „megsokasodnak”,7 és el tudnak tartani egy plébánost, az uraság segítségével templomot
építhetnek. 1858-ban fel is épült a templom, melyet a svábok saját erőfeszítésük
gyümölcsének tekintettek.8
1

2

3
4

5

6
7

8

A kutatást az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex
fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen” című projekt támogatta.
A két csoport megnevezésére a településen belül a 20. század végéig ingroup és outgroup
elnevezésként is használt „sváb” és „magyar” szót használom. Ugyanakkor megjegyzendő,
hogy a források és a közösségi emlékezet szerint a németajkú telepesek Elzász, Köln és Németalföld területéről érkeztek Kompoltra. A magyarok indulási helyéről nem maradt fenn
adat. Bakó 1984: 106.
Éble 1909: 17.
Kutatásom korábbi eredményeként feltártam a település társadalmán belüli szakadékot,
mely kettéosztotta a falut földrajzi, etnikai, gazdasági, néprajzi és társadalmi téren is. Várkonyi 2013.
Ezen a címen jelent meg az eset legrészletesebb leírása az Eger című hetilap 1889. április 30-i
számában.
Lásd Kompolt úrbéri tabellájának melléklete.
Erki 1998. Műve oldalszámozás nélküli mellékletében tévesen a „megokosodnának” szót
használja.
Soós 1985: 227.
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Az áldozat
Barcsák Mihály 1860. január 6-án született Gyöngyösön.9 1878-ban érettségizett a
Ciszterci Rendi Egri Katolikus Főgimnáziumban, majd papi tanulmányokat folytatott és római katolikus lelkész lett.10 Többek között arlói, polgári és kunszentmártoni szolgálat után 1889-ben káplánként érkezett Kápolnára mely plébániának Kompolt akkoriban leányegyháza volt.11 Az eset kapcsán született újságcikkek
állítása szerint Barcsák csak magyarul beszélt (németül nem).12 Azonban Kompolton ekkortájt a misék többségén, s kifejezetten a nagyobb ünnepek alkalmából
németül folyt a templomi prédikáció és az ének. Amikor megtudta, hogy helyettesítenie kell Bydeskúthy Gyula plébánost, nyelvi akadályokra hivatkozva a káplán április 19-én jelezte Bratis Ferenc kántornak, hogy másnap nem németül fog
misézni, s ezt a kántor ki is hirdette a település lakóinak. Ezt követően éleződött
ki a konfliktus.13

A lázadás
Az eset előzményeit és részleteit Barcsák Kápolnán, 1889. április 23-án kelt, a Királyi Járásbíróságnak címzett, de másolatban Samassa József egri érseknek is megküldött leveléből ismerjük.14 A szövegszerű egyezések miatt valószínűsítem, hogy
ez a leírás szolgált az első újságcikkek alapjául is.
Arra a hírre, hogy a káplán mellőzni kívánja a német nyelvet a feltámadás-ünnepi misén, a település javarészt sváb elöljárói15 szombat reggel egy küldöttséget
menesztettek a káplánhoz, hogy jobb belátásra bírják. Amikor ő arra hivatkozott,
hogy nem tud németül, Kompolt vezetői16 megfenyegették.
9
10
11
12
13
14

15

16

Gyöngyös, Sarlós Boldogasszony plébánia, Kereszteltek anyakönyve, 1860.
Értesítő 1896: 145.
Egyházmegyei hírek. Eger 1885: 246.; Az egri egyházmegye köréből. Eger 1888: 358.
A vallásháborító svábok. Budapesti Hírlap 1889. május 15. 6.
A kompolti lázadás. Eger 1889: 141.
A járásbíróság iratai elvesztek, de az érseknek mint „felettesnek” megküldött másolat fennmaradt. Főegyh. Lev. 3736/1889.
1889-ben a kompolti képviselőtestület az alábbi személyekből állt: Klein Péter (községi bíró),
Bucholcz János, Burghard Péter, Engel András, Engel Péter, Erberling János, (kis) Francz Ferenc , Francz Ferenc, Grósz János, Heidrich Tamás, Kaldau Jakab, Kilhéber János, Klein Ferenc, Pintér János, Vágner Péter, Wáhl Sándor, Valter Jakab, Vízer János, Bech János (a eset
után ő lett a bíró), Szabó Pál, Burghard Ferenc, Burghard Lajos. MNL HML V-248/1 (1889).
Barcsák a fenyegetőző küldöttség vezetőjeként Klein Péter községi bírót, tagjaiként Vízer Já-
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A káplán ennek ellenére (sőt, vallomása szerint éppen ezért)17 átkocsizott
Kompoltra, hogy megtartsa a 18 óra 15 perckor kezdődő misét. A biztonság kedvéért Kompoltra rendelte Barabás Ferenc és Donovál András kápolnai csendőrüket, akiket azonban feltartóztattak a falu vezetői.18 Már a szertartás kezdetén
látszott, hogy nincs minden rendben. A sváb gyerekek is ministráltak ugyan, de a
falu elöljárói nem sorakoztak fel, hogy a szokásoknak megfelelően segédkezzenek
a szertartáson, hanem tüntetőleg távol maradtak.19
Barcsák latinul kezdte és magyarul folytatta a szertartást. Amikor felcsendült
az orgonán a „Feltámadt Krisztus e napon” kezdetű egyházi ének és kezdetét vette
a körmenet, a magyarok, a káplán és a kántor magyarul, a svábok németül kezdtek
énekelni. Ekkor több sváb tüntetőleg elhagyta a templomot. Amikor Barcsák az
Oltáriszentséggel a padsorok közé ért, a svábok nekiestek a magyaroknak. Ellökdösték a káplán mellől a magyarul éneklőket, kiütötték a kezükből az imádságos
könyvet, egy magyart pedig úgy megütöttek, hogy vérezni kezdett a szája.
A káplán kiemelte, hogy a falu vezetői a körmenet elhagyására, illetve a tüntetés folytatására buzdították a híveket. A német nyelvű éneklés vezetője Hollender
Anna volt, de más nők is kivették a részüket az akcióból: Vízer János törvénybíró
felesége lerángatta a fiáról a ministránsruhát, mondván: a fia ne ministráljon magyar nyelvű misén, Vágner Ferencné pedig megkísérelte letaposni a káplán ruháját. A feszületet20 vivő embert arra biztatták, hogy „vágdd (sic!) a Krisztussal azt a
kopasz fejét!”, illetve a vallomás szerint a következő szitkok és fenyegetések hangzottak el: „az íz egye ki a kántor nyelvét, azután meg azét a bitang papét!” /Vízer
Jánosné/, „ha kő van, itt hagyja a fogát!” /Grósz János/, „meg kell a kántort fogni,
megkötözni s kútba dobni, ilyen-amolyan bitangja!” /Erberling Jakab/.
A mise után a tömeg a templom előtt várakozott, így a káplán a hátsó úton
akart távozni, de így is csak a csendőrök védelmében ért el a kocsijáig. Néhányan
a kocsi után kiabáltak: „agyon kell ütni!”, „ide ne jer többet te kopasz, mert agyo-

17
18

19

20

nos törvénybírót, Vágner Péter és Kaldau János [valójában valószínűleg Jakab, lásd az előző
lábjegyzetet!] esküdteket, Franz Ferencet, Engel Andrást, Bucholcz Jánost, Schmidt Mártont
és Bach (valójában valószínűleg Bech) Jánost nevezte meg.
Főegyh. Lev. 3736/1889.
Barcsák vallomásában beszámolt egy állítólagos, előző este 11 órakor a Községházán tartott
megbeszélést, melynek során a település elöljárói kitervelték, hogyan tartják távol a hatóság
esetleg megjelenő embereit.
Saját megfigyelésem, hogy a mai napig szokás, hogy a település köztiszteletben álló lakosai
viszik a „baldachiumot” és az Oltáriszentség mellett égő fáklyákat. Főegyh. Lev. 3736/1889.
A kérdéses kegytárgyat a hagyomány szerint a svábok a 18 századi betelepüléskor hozták
magukkal. – Abasári 2016: 63.
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nütünk!”, Keimer János és Vízer Jakab pedig köveket dobtak a kalapját megemelő
Barcsák felé.21
Az események kapcsán fontos kiemelni, hogy a fennmaradt leírások eléggé
egyoldalúan, Barcsák Mihály szemszögéből mutatják be a cselekményt. Bizonyára
a kompoltiak is tettek vallomást, de a járásbíróság iratainak eltűnése miatt ezek
tartalmát nem ismerhetjük.
Ez a körülmény és maga a szöveg is okot ad arra, hogy fokozott kritikával olvassuk Barcsák feljelentő levelét. Két aspektust szükséges kiemelni: a vallomás
részletességét, és azt, hogy a káplán egy tendencia részeként mutatja be az őt ért
inzultust. Nem életszerű, hogy a szertartást végző egyházi személy egy kaotikus
helyzetben ennyi cselekményt, bekiabálást és nevet jegyezzen meg ilyen pontossággal. Vélelmezhető, hogy a terhelő adatok összegyűjtésében segítségére volt
Kompolt néhány magyar lakosa is. A káplán ki is emeli, hogy Wáhl Sándor urasági
pincefelügyelő (akit, bár tagja volt az elöljáróságnak, nem kompolti származásúként valószínűleg idegenként kezeltek a svábok), Szánthó János építőmester, Nagy
János és Kis Mátyás, valamint a két csendőr akár eskü alatt is hajlandóak igazolni az előadottakat. Ugyancsak a kompoltiaktól értesülhetett az előző éjjel tartott
összejövetelről is. A sajtó szerint a csendőrök a helyszínen feljegyezték a legfőbb
hangadók nevét.22
A sorok közül több ponton előszüremkedik Barcsák azon szándéka, hogy a
járásbíróság előtt emelje a cselekmény jelentőségét. Egyfelől azt állította, hogy a
svábok közül már csak kevesen, az idősebbek beszélnek németül,23 s az általuk
beszélt nyelv egy németül tudó számára is érthetetlen.24 A káplán több ponton utal
arra, hogy a magyar állam érdekeivel ellentétes folyamatok zajlottak a hevesi településen: „Egyedül a templom ama hely, ahol a magyar nyelv nagyon is mostoha
gyermek, s a német az édes fiú, amelyet nem tudnak s nem értenek. A templom
legyen tehát a germanizáció helye s talaja?”
Önmagát ezzel a „germanizációval” harcoló, a magyar nemzet ügyét szívén
viselő személyként állítja be, aki az esetet megelőző hat hónapban megkísérelte
visszaszorítani a német nyelvhasználatot a községben. Többször figyelmeztette a
21
22
23

24

Főegyh. Lev. 3736/1889.
A kompolti lázadás. Eger 1889: 142.
Ezt a több település történetében előbukkanó motívumot Kompolt kapcsán már 1868-ban
megfogalmazták. Montedégoi 1868: 227. Ugyanakkor az 1868-ban említett idősebb lakosság
nem lehet azonos az 1889-ben említettel. Azt, hogy a német nyelvhasználat még a két világháború között is jellemző volt a településre, a visszaemlékezéseken túl több forrás is alátámasztja. Tóth 2006: 8–12. és Bleyer 1928.
Főegyh. Lev. 3736/1889.
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gyerekeket, hogy ne németül köszönjenek neki. Egy ilyen alkalommal a templomban Vízer János törvénybíró azt mondta a fiataloknak, hogy „nektek a pap nem
parancsol”.
Elmondása szerint a svábok korábban is gyakran a fejéhez vágták, hogy „nekik
a pap semmi, hogy a kántornak ők s nem a pap preskribál25 a templomban – mert
a kántort ők fizetik s a templom az övék”. A káplán tehát egy áldatlan állapot egyik
szélsőséges epizódjaként láttatja a kompolti lázadást.
A sajtóvisszhang szempontjából különösen fontosak azok a már-már sovinisztának tűnő gondolatok, melyeket Barcsák a levél végén megfogalmaz: „Ritka eset
a mai világban, hogy a hazafias szellem ápolásáért, egy különben magyar földön
született, magyar kenyérrel táplált s magyar nyelven beszélő község papját így insultálja. […] Bizonyos vagyok róla, hogy elrettentő például a tek. kir. Járásbíróság
a legszigorubban fogja sujtani a részeseket, a bűnösöket.”26

A következmények
Húsvét hétfőjén, április 22-én újra Barcsák Mihály érkezett Kompoltra, hogy misét celebráljon. Ünnepi beszédében utalt a két nappal korábban történtekre, amivel újabb felháborodást szított a sváb hívek körében. Bech Jakabné „érdemes volna
onnét letaszítani!” felkiáltással, Bech Ferencné pedig „a legilletlenebb kifejezésekkel” zavarta meg a szertartást. A dátumokból kiderül, hogy a káplán csak az újabb
támadás után, kedden döntött a feljelentés megszövegezése mellett.
Az üggyel kapcsolatos első ismert tudósítás április 28-án jelent meg a Budapesti Hírlap hasábjain.27 Az ismeretlen újságíró röviden leírta az eset lényegét, helyeselve Barcsák magatartását. Arról, hogy a fővárosi lap hogyan szerzett tudomást
az ügyről, és milyen motívumok mentén emelte országos hírré, nincs biztos információm.
A legrészletesebb leírást az április 30-án megjelent Eger címlapján olvashatta
a megye lakossága.28 Mint arra már utaltam, ez a – szintén név nélkül közölt –
cikk több ponton egyezést mutat Barcsák Mihály levelével, ugyanakkor néhány
ponton el is tér attól. A humort sem nélkülöző szöveg29 utal arra, hogy a sváb
25
26
27
28
29

Parancsol.
Főegyh. Lev. 3736/1889.
Megdobált körmenet. Budapesti Hírlap 1889. 116. sz.: 6.
A kompolti lázadás. Eger 1889: 142.
A szerző többek között megemlíti, hogy a svábok úgy gondolták, Krisztus csak németül támadhat fel. Ez a motívum visszaköszön: A hét. Egri Ujság 1894. 2. szám, 3.
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asszonyok ugyancsak kivették a részüket a káplán inzultálásából. Az újságíró tudni vélte, hogy az általa többször „sváb vitézeknek” nevezett elkövetők „nemhogy
bűnbánólag, de hetykén” viselkedtek a vizsgálat alatt. A cikk felveti ugyan a káplán
felelősségét is, illetve azt, hogy a magyarosítás ügyében az erőszak kontraproduktív, a szöveg lényeges eleme egy, a káplán levelére némiképp „rímelő” kirohanás a
svábokkal szemben: „meg vagyunk győződve, hogy a sváb vitézek el fogják venni méltó, szigorú büntetésöket, amiből aztán megtanulhatják, hogy ha a magyar
nemzet, a magyar földesurak jó voltából a magyar hazában magyar földet bírnak
s magyar kenyeret esznek, szent kötelességöknek tartsák magyar hazafiakká lenniök […] Ha pedig ez nem tetszik, fel is út, le is út, bátran visszatérhetnek Nagy
Svábországba – a marasztalástól.”30
Értelmezésem szerint a kompolti lázadás kapcsán a hely és országos sajtó egy
különös ívet írt le. Talán az olvasói érdeklődés fenntartása, talán valamely politikai érdek kiszolgálása miatt a közvetlenül az eset után megjelenő írásokban egyre
erőteljesebben jelenik meg a nemzetiségi összeesküvés rémképe. Jó példa erre a
Budapesti Hírlap 1889. május 4-én megjelent A vallásháborító svábok című cikke.31
Ennek szerzője tudni vélte, hogy „Egy idő óta valóságos magyarellenes áramlat
kezd tért foglalni Kompolton”, s a nagyszombati eseményeket egy jól szervezett
akcióként láttatta, s az érsektől elégtételt, a hatóságoktól a háttérben álló felelősök
felderítését kérte.
Ez a tendencia folytatódott egy 1889. május 15-én megjelent tudósításban is,32
amelyben a publicista a lap egri levelező tudósítójára hivatkozva már „a község
magyarfaló tagjairól” írt.
1889. május 19-re ez tovább fokozódott, ugyanis ekkor már arról szóltak a hírek,33 hogy „a zendülés tulajdonképeni inditó okai Kompolton kívül keresendők”,
illetve, hogy „a törvényszéknek nemcsak vallásháborítókkal, de a magyar nyelv
és a magyar állameszme ellenségei által fölbujtott és elszédített emberekkel van
dolga.” Tehát azt sugallták a lapok, hogy Barcsák Mihály valamiféle magyarellenes
nemzetiségi összeesküvés egyik akciójának lett az áldozata.
Az 1889. május 21-én, Budavár visszafoglalásának 40. évfordulóján a Kápolnán rendezett megyei honvédünnepen is említésre került a kompolti svábok

30
31
32
33

A kompolti lázadás. Eger 1889. 142.
A vallásháborító svábok. Budapesti Hírlap 1889. 122. sz. 6.
A vallásháborító svábok. Budapesti Hírlap 1889. 133. sz. 6.
A vallásháborító svábok. Budapesti Hírlap 1889. 137. sz. 5.
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cselekménye. Csoór Gáspár, a jogászkör elnöke ünnepi beszédében ostorozta a
kompolti svábokat mint a magyar nyelv és a magyarság támadóit.34
Csoór Gáspár beszédéről többet tudhatunk meg a helyi sajtóból.35 A jogászkör elnöke kiemelte, hogy a kápolnai csata hősei azért haltak meg, hogy (többek
között) a svábok szabadok is legyenek. Figyelmeztette a svábokat magyarosodási
kötelezettségükre, illetve arra, hogy ha más nemzet ellen követték volna el tettüket, büntetésből családonként széttelepítették volna őket.
A sajtó végigkísérte a törvényszéki vizsgálatot is. Maczki Emil központi főszolgabíró felfüggesztette a település elöljáróit, a törvényszék pedig vizsgálati fogságba
helyezte őket.36 Őrizetbe vették Klein Péter községi bírót, Vízer János törvénybírót,
Vágner Péter hitest, Engel Péter, Hillicher János, Grósz János községi képviselőket
és Keimer Jánost. A hírek szerint nem akadt olyan egri ügyvéd, aki vállalta volna a
védelmüket.37 A vizsgálatot Dr. Ludányi Béla vizsgálóbíró végezte Kápolnán, s az
újságírók azt is tudni vélték, hogy a gyanúsítottak éjjelente titkos összejöveteleket
szerveztek, és a tanúk ablakán bezörgetve és életveszélyes fenyegetésekkel próbálták őket számukra kedvező tanúvallomásra bírni.38
Több, mint 200 tanút hallgattak ki, az ügynek 84 vádlottja volt.39 Tekintve, hogy
1890-ben Kompolton 1736 fő élt, a település lakosságának legalább 16%-a. tehát
majdnem minden család hivatalosan is érintett volt az ügyben.40
Noha május 21-én még az Eger is, arról írt, hogy a kompolti lázadás mögött
nemzetiségi összeesküvés sejthető,41 május 28-ra különös fordulat állt be az események bemutatásában.42 Az újság ekkor már igyekezett tompítani és minél gyorsabban lezárni az ügyet. Így beszámoltak a vádlottak szabad lábra helyezéséről és
„biztos forrásra hivatkozva” állították, a kompolti lázadásnak nem volt semmiféle
politikai vagy nemzetiségi motívuma, szó sem volt felbujtókról. Annak indoklására, hogy egy héttel korábban miért írtak ők maguk is egy titkos összeesküvésről, a
lap munkatársai megírták, hogy a Budapesti Hírlap egy „tulbuzgó levelezője” által
írt cikkét vették át, amely túlmisztifikálta a kompolti eseményeket.

34
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A budavári honvédünnep. Budapesti Hírlap 1889. 140. sz. 4.
A kápolnai ünnep. Eger 1889: 175.
A kompolti lázadás. Eger, 1889: 142.; A kompolti svábok baja. Fővárosi Lapok 1889: 1000.
A vallásháborító svábok. Budapesti Hírlap 1889. 133. sz. 6.
A vallásháborító svábok. Budapesti Hírlap 1889. 137. sz. 5.
A kompolti svábok bűnügye. Fővárosi Lapok 1889: 1546.
1890. évi népszámlálás: 218–219.
A vallásháborító svábok. Eger 1889: 171.
A vallásháborító kompolti svábok. Eger 1889: 180.
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Eleve különös, hogy egy újság ilyen gyorsan és ilyen indoklással megváltoztatja
a véleményét egy kérdésben, de talán még furcsább, hogy a korábbi, a svábokkal szemben olykor ellenségesen fogalmazó cikkek után már arról írtak, hogy a
kompolti svábok „jó magyar hazafiak, miként azt 1848/49-ben, s azóta sok más
esetben, tettleg is bebizonyították”. Sőt, nem kevesebbet állít a szöveg, mint hogy
a svábok és gyermekeik jobban és helyesebben beszélik a magyar nyelvet, mint a
kompolti magyarok (!). Végül Barcsák megtámadását elbagatellizálva, azt a sváb
csökönyösség egyik példájának nevezik.
Talán nem meglepő, hogy bár a képviselőtestületi jegyzőkönyvek sorában az
1889. évi a legterjedelmesebb anyag, abban egyetlen szó sem utal a kompolti lázadásra. Az elöljáróság ügyben erősen érintett tagjai valószínűleg nem akartak
„emléket állítani” cselekményüknek és a vizsgálatnak. Mindössze annyi árulkodik
az ügyről, hogy az eset után Bech János lett a bíró.43
Mivel az eset valószínűleg egyházi és világi téren is nagy port kavart, érdemes
megvizsgálnunk az egyházi vizsgálat eredményét is. Az érsekség 1889. április 24én Cseko Gábor alesperest, káli plébánost bízta meg az ügy kivizsgálásával.44 Az
Acta Parochialiában található megbízólevél tehát mindössze egy nappal Barcsák
feljelentő levelének megírása után keletkezett. A dokumentumból kiderül, hogy
a húsvéti események után a kompolti svábok nem várták meg, hogy Barcsák az
egyházi és világi szervekhez forduljon, hanem ők maguk jelentették fel a káplánt
az egyházmegyénél. A lelkész ellen vádként hozták fel, hogy nem volt hajlandó
németül misézni, sőt, megtámadta az emiatt elégedetlenkedő kompoltiakat: szamarakat nevelő szamaraknak nevezte őket. A kompoltiak a botrány okozójaként
magát Barcsákot jelölték meg. Cseko megbízatása arra szólt, hogy vonja kérdőre
paptársát, diszkréten vizsgálja ki az ügyet, s az eredményről tegyen jelentést.
A feljelentő svábok tehát elhallgatták a tettlegességet.
A káli plébános az érseknek címzett, 1889. április 28-án kelt levelében jelentette, hogy Kompolton valóban szokás a népénekek német nyelvű éneklése, de
Barcsák Mihály valóban nem tud németül. A káplán állítólag kijelentette, hogy
a község vezetői „neki nem elöljárói”, s valóban azt a kijelentést tette, hogy „Elég
szamárság lesz magoktól, ha ezt teszik, mert inkább örülhetnének, ha valaki a
magyar nyelvre szoktatja gyermekeiket”. A káplánt ért inzultust a kántor és a harangozó is tanúsította. Cseko egyfelől kiemelte, hogy Barcsák ellen sem plébánosa, sem a kápolnai hívek nem emeltek panaszt, ugyanakkor megjegyezte, hogy

43
44

MNL HML V-248/1 (1889)
Főegyh. Lev. 1884/1889.
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a káplán a német nyelv iránt feltűnő ellenszenvet mutatott, s emiatt Kompolton
nem szerették.
Az egyházi vizsgálat eredményeként 1889. július 24-én Barcsák Mihályt alig
több, mint félévi kápolnai szolgálat után áthelyezték (Jász)Árokszállásra. A húsvétkor történtek fényében maga az áthelyezés nem meglepő, ugyanakkor a rövid
levélben szerepel egy mondat, mely sejteti az érsekség álláspontját: „szerény és tapintatos viselkedéssel gondosan tartózkodva minden legkisebb beavatkozástól oly
ügyekbe, melyek Téged, kinek semmi önálló intézkedési joghatóságod a plébánia
kormányzásában nincs és kötelességed az engedelmesség, nem illetnek.”45
Az ismert források szerint tehát sem világi, sem egyházi vonalon nem a kompolti svábokat, hanem Barcsák Mihályt jelölték meg a kompolti lázadás felelősének. Az egyházi, valamint világi vizsgálat eredményét és Barcsák később tárgyalandó utóéletét ismerve feltételezhetnénk. hogy az 1889 húsvétján történt kompolti
események mögött a káplán összeférhetetlen természete állhatott. Ugyanakkor
az egri Főegyházmegyei Levéltár megőrzött egy dokumentumot egy, az 1889-es
esethez nagyon hasonló üggyel kapcsolatban. Az 1857. november 20-án kelt levél
szerint a német „egyházi beszéd” elmaradása miatt a kompoltiak bekiabálásokkal
zavarták meg a misét, s emiatt feszült hangulat alakult ki a plébános és hívei között, ezért a főegyházmegye utasítja a plébánost, hogy tartsa tiszteletben a helyi
szokásokat.46 Látható tehát, hogy ez az eset legalább kétszer előfordult Kompolt
19. századi történelmében.
A kompolti lázadás emléke nem múlt el nyomtalanul. 1891. június 8-án és
1899. április 8-án is szóba került az Országgyűlésben a kompolti svábok ügye.
1891-ben az ő kérelmükről tárgyaltak, amelyben kérvényezték a kultuszminiszternél, hogy a kompolti iskolában német nyelvet tanulhassanak a gyerekek, hogy
jobban érvényesülhessenek.47 1899-ben pedig, éppen 10 évvel a nevezetes esemény után Kiss Albert képviselő egy nemzetiségi vitában példakánt hozta fel a
kompolti zavargást,48 tehát ekkor még élt a köztudatban a konfliktus.
Ugyancsak érdekes eredményre jutottam Barcsák Mihály 1889 utáni papi működésének vizsgálata során. 1891-ben plébánosi kinevezést kapott Domaházára.
1893-ban azzal utasította vissza a dorogházi kinevezést és az ezzel járó magasabb javadalmazást, hogy szeretik a hívek, ezért nem akarja őket elhagyni. Idővel
azonban megromlott a viszonya Domaháza lakosságával, így 1901-ben pályázott
45
46
47
48

Főegyh. Lev. 3209/1889.
Főegyh. Lev. 283/857.
Képviselőházi napló, 1887. XXV. kötet 342.
Képviselőházi napló, 1896. XXI. kötet 344.
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pályázott az arlói plébánosi címre.49 Ekkorra komoly konfliktusa alakult ki Domaháza jegyzőjével.50
Barcsákot később arlói plébánosként is komoly, a magánéletét is firtató vádakkal illették, melyeket gyakran névtelen levelekben fogalmaztak meg. Barcsákot
1912-ben nyugdíjazták, végül nincstelenként halt meg egy rokonánál.51

Összegzésül
A kompolti sváb identitás egyik egyértelmű megnyilvánulásának középpontba
állításával az volt a célom, hogy újabb adalékkal szolgáljak a népszámlálási statisztikák mint társadalomtörténeti források felhasználhatóságának kérdéséhez. Kompolton tudniillik a 19. század végére (a népszámlálások tanúsága szerint) gyakorlatilag már senki sem vallotta magát német kötődésűnek, az adatok nagyarányú
asszimilációról tanúskodnak.52 Ehhez képest, más forrásokat is bevonva egyértelműen kimutatható a sváb ön- és csoporttudat jelenléte a 20. század közepéig.
Ez, a felületes szemlélő előtt talán látenciában maradó identitás tört emblematikus módon felszínre a korabeli újságírók által „kompolti lázadásnak” keresztelt
ügy során. A kérdésre, hogy mi visz rá felnőtt, felelős pozíciót betöltő embereket
arra, hogy a szertartás alatt (vagy egyáltalán) tettleg bántalmazzanak egy egyházi személyt (vagy bárki mást), azért, mert nem az általuk felállított elvárásoknak
megfelelően végzi szolgálatát, valószínűleg a felgyülemlett érzelmek adhatnak választ. A kompolti svábok a környéken etnikai szigetként, de a településen belül
többségben éltek a 19. század végén. Elszigeteltségüket valószínűleg nyomásként,
a falun belüli pozíciójukat hatalomként élhették meg. Barcsák fellépése és szembehelyezkedése a helyi szokásokkal minden bizonnyal bántotta a kompolti svábok
büszkeségét.
A büszkeségnek kiemelt szerepe van a nemzeti identitás szempontjából, s
ahogy Veres Valér kiemeli, olyan közegben, ahol a különböző nemzeti identitások között választási lehetőség áll fenn, ez még inkább felértékelődik.53 Barcsák
Mihály (és bizonyos értelemben a kompolti svábok is) a nemzeti identitás erős
érzelmeket (mint büszkeség, düh, harag) generáló hatásának lett áldozata.

49
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Főegyh. Lev. Acta Personalia – Barcsák Michael
Főegyh. Lev. 3454/1901.; 785/1901.; 3455/1901.
Főegyh. Lev. Acta Personalia – Barcsák Michael
Népszámlálások 1869–1941.
Veres 2017: 397.
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Csalódott zsidók a magyar zsidóság
aranykorában
A dualizmus korát szokás olykor a magyar zsidóság aranykorának nevezni.1 Ha
a zsidók gazdasági és társadalmi felemelkedését nézzük, részvételüket az ország
modernizációjában és kulturális életében, a minősítés indokolt.2 Abban az esetben
is jogos, ha a kritérium az állam és a keresztény magyar társadalom magatartása
a zsidó lakosság iránt. A korszakot megelőző – a 18. század végétől enyhülő mértékű – jogfosztottság századaihoz, illetve a numerus claususszal induló és a zsidótörvényekbe, majd a deportációba torkolló Horthy-érához képest a dobogó első
helye kétségtelenül a dualizmus félévszázadát illeti. Az ország izraelita lakosait a
keresztényekkel egyenjogúsító 1867. évi XVII. törvénycikk után az 1895. évi XLII.
törvénycikk a zsidó vallást is egyenlő rangra emelte az ország bevett vallásfelekezeteivel. A liberális nacionalizmushoz zömében a dualizmus végéig hű politikai
és kulturális elit a zsidók nyelvi és kulturális elmagyarosodását kívánatosnak és
hatásában üdvösnek nyilvánította, az elmagyarosodott és a magyar állameszmét
támogató izraelitákat a nemzet teljes értékű tagjainak minősítette, az antiszemitizmust elítélte, a keresztények és zsidók közötti társadalmi „válaszfalak” lebontását
szorgalmazta.3
De miként értékelték helyzetüket azok a zsidók, akik erről a dualizmus korában, saját jelen idejükben a nyilvánosság előtt nyilatkoztak? Úgy ítélték, hogy az
állam ugyanolyan jóindulattal viszonyul hozzájuk és felekezetükhöz, mint az ország keresztény lakosságához, hogy a keresztény magyar társadalom mindjobban
befogadja őket, hogy előítéletessége magyarosodásuk előrehaladtával arányosan
enyhül?
A kérdést leginkább azoknak a zsidóknak az esetében érdemes megvizsgálni, akik zsidóságukhoz való kötődésük mellett magukat magyarként, a magyar
nemzet tagjaként definiálták, és életüket, illetve gyermekeik jövőjét keresztény
1
2

3

Ezt a kifejezést használta például Braham 1997: 1.
Karády 2000; Silber 1990; Gluck 2017. A zsidók gazdasági-társadalmi felemelkedésének, illetve a kulturális életben betöltött szerepének átfogó bemutatásával máig nem rendelkezünk.
Konrád 2014: 9, 145, 586.
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honfitársaikkal együtt képzelték el, velük egyenlőként, általuk teljes jogú és értékű
magyarként elismerve. Jobb híján neológ zsidóknak hívom őket.4 A keresztény
magyar társadalomba integrálódni nem kívánó ortodox zsidósággal, illetve ezt az
integrációt eleve lehetetlennek nyilvánító cionistákkal nem foglalkozom.
Ami a neológ zsidókat illeti, annyi biztosan elmondható: nagyon kevesen voltak közülük, akik helyzetüket olyan kilátástalannak látták, hogy végül megkeresztelkedtek vagy cionisták lettek.5 Ezzel azonban nem mondtunk sokat, hiszen attól,
hogy valaki megmaradt a magyar nemzettel azonosuló izraelitának, hazájában
és keresztény honfitársaiban még csalódhatott. Ám erről, vagy bármely más, önnön helyzetükre kimondottan zsidókként reflektáló érzelmeikről a neológ zsidók a
nyilvánosság előtt szinte csak felekezeti fórumokon vallottak: zsidó hetilapokban,
folyóiratokban, évkönyvekben, rabbik esetében olykor a szószéken. Ez részben
azzal magyarázható, hogy a zsidóság megnyilvánulásának legitim terét a liberális
nacionalizmus a magán- és felekezeti életre korlátozta, részben pedig azzal, hogy
szerepeiket maguk a szerzők is szétválasztották. Kóbor Tamás például A Hét című
irodalmi hetilapban, vagy később Az Ujság című politikai napilapban (zsidó-)
magyar értelmiségiként nyilatkozott. Ha (magyar-)zsidóként kívánta elmondani
véleményét, ezt az Egyenlőségben, a legolvasottabb neológ zsidó hetilapban tette.
Márpedig ha a felekezeti kiadványokban zsidóként nyilatkozó, a továbbiakban
neológ értelmiség gyűjtőnévvel illetett hírlapíróknak, publicistáknak, rabbiknak a
hitfeleik tényleges egyenlőségéről és integrációjáról vallott nézeteit, azon belül kifejezetten érzelmi megnyilvánulásait vizsgáljuk, úgy a dualizmust csak erős fenntartásokkal lehet a magyar zsidóság aranykorának tekinteni. A kérdés érzelemtörténeti megközelítésének egyértelmű hozadéka a felismerés: a kormányzatnak
a zsidók iránti magatartását, a magyar zsidók jog- és esélyegyenlőségét, valamint
társadalmi befogadását illetően a neológ értelmiség az 1880-as évek elejétől a
dualizmus végéig terjedő időszakban – az 1890-es évek első felének kivételével
4

5

A zsidók és a keresztény magyar többségi társadalom viszonyának kontextusában a „neológ” alternatívájaként az „asszimiláns” kifejezést lehetne használni, ez azonban ideológiailag
túlterhelt. Angol nyelvű munkákban Ezra Mendelsohn nyomán az 1990-as évek óta elterjedt
az „asszimilationist” kifejezést helyettesíteni hivatott „integrationist” főnév. Ezt magyarul
nehézkes lefordítani, arról nem beszélve, hogy kérdéses, vajon az illető zsidók valóban integrációra törekedtek, és nem csupán békés együttélésre. Mendelsohn 1993: 16. A „neológ”
kifejezés eredeti kontextusát illetően, vagyis a vallásreform hívei címkézésére szolgáló használatáról lásd: Turán 2016.
A konvertitáknak a teljes zsidó lakossághoz mért arányáról: Konrád 2014: 249. A cionisták
számáról pontos adatokkal nem rendelkezünk. Az 1900-as években 3–5000-en lehettek. Komáromi 1906: 1.
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– alapvetően csalódottnak mutatkozott! Az alábbiakban ennek az egyre inkább
állandósuló érzelemnek a kronologikus állomásait mutatom be.
A forrásként használható kiadványok terén legnagyobbrészt az 1882 novemberétől megjelenő Egyenlőség című hetilapra támaszkodom. Egyfelől, mert a dualizmus alatt ez volt az egyetlen neológ lap, amely a kaució letétele révén hivatalosan
is jogosult volt a politikai véleménynyilvánításra. Másfelől, mert az 1882-ben alapított, 1886-tól Szabolcsi Miksa által szerkesztett és kiadott, majd 1915-ben bekövetkezett halála után fia, Szabolcsi Lajos által vezetett hetilap volt az egyetlen zsidó
időszaki kiadvány, amelynek érdeklődési köre jóval túllépett a felekezeti közélet
horizontján, és a politikai eseményeken kívül a magyar zsidók életének minden
aspektusára kiterjedt.6

Tiszaeszlár kora
A zsidók 1867 végén törvényerőre emelt egyenjogúsítását követő bő évtized során
a neológ értelmiség, amely korábban a Magyar Izraelita (1861–1868) című hetilap
köré tömörült, alig hallatta szavát. Elhallgatása részben a neológ felekezeti élet
általános pangásával magyarázható, részben a zsidóellenesség enyhe mértékével,
úgy is mondhatnánk: a zsidó közösségi szolidaritás kényszerű mivoltának enyhülésével.7 Bár Istóczy Győző 1875 áprilisában tartotta első antiszemita beszédét a
képviselőházban, a „zsidókérdés” csak 1880-tól került a közéleti viták előterébe.
1875-ben a hírlapíró, utóbb történész Acsády Ignác még nem látott okot aggodalomra, sőt bizakodóan írta, hogy a zsidók politikai emancipációja után „egykor
bizonyára eljő a társadalmi emancipatió ideje is”.8 1882 decemberében Acsády már
Pauler Tivadart ostorozta, miután képviselőházi beszédében az igazságügy-miniszter helybenhagyta a nyíregyházi törvényszéknek a tiszaeszlári perben folytatott eljárását, Acsády szavaival „az egyéni szabadság durva megsértését, a kínzást,
a hamis tanúzásra csábítást”.9
A történetírás szerint az 1880-as évek első felének a tiszaeszlári vérváddal kulmináló antiszemita válságakor a politikai hatalom egyértelműen és határozottan
6

7
8
9

Az Egyenlőségen kívül a dualizmus idejében megjelenő neológ felekezeti lapok közül politikai helyzetértékelés tekintetében megítélésünk szerint a Magyar-Zsidó Szemle (1884–1948),
valamint a Pesti Izraelita Hitközség alkalmazásában álló Weiszburg Gyula két lapja, A Jövő
(1897–1898), illetve a Hitközségi Szemle (1910–1913) szolgál legértékesebb információkkal.
Az antiszemitizmus és a kollektív zsidó identitástudat viszonyára: Konrád 2012: 455–458.
Acsády 1875: 32.
Acsády 1882a: 1. Pauler beszéde: Napló 1882: 293–296.
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szembeszállt az antiszemitákkal.10 A neológ értelmiség ezt másképpen látta. Az
első, még burkolt szemrehányás a Pesti Izraelita Hitközség rabbijától, Kohn Sámueltől származott, aki egy 1880 őszi templomi beszédében megjegyezte: „Nincsen,
ki a nemzet, vagy csak a törvény nevében tiltakoznék e közveszedelmes izgatás ellen.”11 Az Egyenlőség a tiszavirág-életű Szombati Újsággal egyetemben megjelenésétől fogva elmarasztalta a Tisza-kormányt, illetve az önmeghatározásuk szerint
liberális parlamenti pártokat, amiért nem léptek fel kellő eréllyel az antiszemita
uszítással és zavargásokkal szemben.12 Amint Neumann Sándor fővárosi ügyvéd
írta 1884 februárjában Tisza Kálmán, a Szabadelvű Párt és az antiszemitizmus
viszonyáról: „Nem ő és nem az ő pártja volt annak szülő anyja. Hogy azonban az
antiszemitizmus ily nagy terjedelmet vett, azért a teljes felelősség a kormánypártot
és a kormányt illeti.”13
Ez az első kiábrándulás egy másik, jelesül az államnak a zsidó állásjelentkezőkkel szembeni diszkriminációja által keltett csalódás nyilvános hangoztatása előtt
is megnyitotta a zsilipeket.14 Az Egyenlőség már hatodik számában kikelt Trefort
Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter ellen, aki többek között „a zsidók nem
alkalmazásával is foglalkozik”.15 Egy évvel később a lap azt vitatta, vajon a következő országgyűlési választásokon támogatandó-e az a párt és kormány, amely „egyes
zsidókat az őket tehetség, képzettség és szorgalom alapján megillető közhivatalnoki pályától elüti, mert zsidók”.16 1887 nyarán az 1884-ben indult Magyar–Zsidó
Szemle című tudományos folyóiratban Mezey Ferenc, a neológ hitközségek és a
kormány között közvetítő Magyarországi Izraeliták Országos Irodájának munkatársa fakadt ki: „Széles Magyarországon nincs egyetlen oly osztály, vallásfelekezet,
vagy nemzetiség, mely iránt az állam [...] mostohább volna, mint a zsidó iránt. Egy
pillantás a magyarországi hivatalnoki és állami iskolai tanári karokra fényesebben
beszél, mint ezer meg ezer részlet.”17
10

11
12

13
14
15
16
17

Janos 1982: 116–117; Mendelsohn 1983: 93–94; Erényi 1994: 8; Vermes 1994: 61; Gyurgyák
2001: 277; Bérenger – Kecskeméti 2008: 365–366.
Kohn 1880: 5.
Pauler válasza Mezei Ernő interpellatiójára. Szombati Újság 1882. december 2. 385; Acsády
1882b; Steiner 1883; Válasz Somssich Pál országos képviselő úrnak. Egyenlőség 1883. szeptember 16. 1–2; Zárszó. Egyenlőség 1883. október 7. 1–2; Tisza jubileumához. Egyenlőség
1885. november 29. 1.
Dr. N. 1884: 1.
A zsidók állami diszkriminációjáról: Konrád 2014: 104–139.
Sturm 1882: 3.
Dr. N. 1883.
Mezey 1887: 363.
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Az állami diszkrimináció a neológ értelmiséget keserű általánosításokra késztette. „Egyenlőség legfeljebb csak a közterhek viselésében mutatkozik, de semmiképpen sem a jogok élvezetében”, panaszolta Neumann Sándor 1883 januárjában.18 „Az egyenjogúsítás minálunk Magyarországon csak papíroson létezik, a
valóságban nem”, tromfolt rá egy hónappal később az Egyenlőség névtelen cikkírója.19 Mezey Ferenc 1887 nyarán szintén azon kesergett, „minő kevesen vannak
azok, kiket a törvény előtti egyenlőség eszméje teljesen áthat”.20
Az 1880-as évek antiszemitizmusa a neológ értelmiséget azon hitében is megrendítette, hogy a zsidók magyarosodása és hozzájárulása az ország fellendüléséhez lassacskán magával vonja a zsidóellenesség elsorvadását. „Mondjátok meg,
mit értünk minden iparkodásunkkal”, tette fel híveinek a költői kérdést Neumann
Ede kanizsai főrabbi 1884-ben, „mondjátok meg, hogy tárt karokkal fogadtak-e az
ellenséges táborban”?21 A kérdésre, vajon változtatna-e a viszonyokon, „ha hazánk
összes zsidósága mintegy varázsütésre magyarul beszélne”, az Egyenlőség 1889ben lakonikusan annyit felelt: „Alig hisszük.”22
E kifejezetten pesszimista értékelésekkel a neológ értelmiség körében senki
nem szállt vitába. Úgy tűnhet tehát, hogy e rétegben az antiszemitizmust óhatatlanul lefegyverző magyarosodásba vetett, az 1880-as évek legelején még fel-feltűnő hit a következő évek antiszemita válságának hatására elpárolgott.23 Valójában azonban pontosabb volna egyfajta ellentmondásos kettősségről beszélni. Míg
ugyanis a nézet, miszerint a magyarosodás idővel véget vet az antiszemitizmusnak
jószerivel eltűnt a neológ lapok hasábjairól, a neológ értelmiség a dualizmus végéig megmaradt abban a meggyőződésében, hogy a magyarosodás hiánya szítja a
zsidóellenességet.24

18
19
20
21
22
23
24

Neumann 1883: 4.
Egyenjogúsítás nálunk és máshol. Egyenlőség 1883. február 4. 2.
Mezey 1887: 362.
Neumann 1886: 26.
-t -a. 1889: 13.
Mezei 1880.
Ennek legegyértelműbb jele az Egyenlőségben a korszak végéig megjelenő temérdek cikk,
amely az ortodox zsidóság magyarosodását üdvözölte, szorgalmazta, illetve annak hiányosságait ostorozta.
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Nyugalmi időszak
Pedig a hetilap szerzői ekkor már egy ideje úgy vélték, hogy az antiszemitizmus
letűnt a politikai porondról. Az 1889-as év első vezércikke nem csak azon örvendezett, hogy a „nyilvános támadások elnémultak.”, de azt is elégtétellel konstatálta,
hogy az állami szférában is kezdtek megjelenni a zsidók.25 Az 1890-es években az
állami diszkriminációra vonatkozó panaszok nagyjából eltűntek a felekezeti lapok
hasábjairól.
A csalódottság mindamellett még ebben az évtizedben, sőt annak első felében, az egyházpolitikai küzdelmek fémjelezte liberális közhangulat közepette is
fel-feltört. Példa erre a mérnök Vázsonyi Jenő (Vázsonyi Vilmos bátyja) megjegyzése, amikor 1890-ben a magyar zsidók adománygyűjtésbe fogtak az oroszországi üldözések elől menekülő hitsorsosaik számára, ám keresztény honfitársaik
könyörületére alig apelláltak: „»Zsidókért adakozni!« Ilyesmit hogyan lehet csak
társadalmunkról fel is tételezni, hol ez a szó »zsidó« a megvetés kifejezésének bevett formája.”26 Két évvel később Enyedi/Eisler Mátyás kolozsvári főrabbi egy, az
ortodox zsidóságról szóló cikkben minden apropó nélkül írta: „Ki ne érezné közülünk fájdalmasan a hátráltatást, melyet jogai, kívánságai, reményei szenvednek
csak azért, mert zsidó? [...] A társadalom még mindig nem ismer el bennünket
egyenrangúaknak.”27

Kiújuló válság
Az efféle kifakadások az 1890-es években mindazonáltal megritkultak, tárgyuk
szinte kizárólag a hiányos társadalmi integráció volt. Annál látványosabb a politikai sérelmek kiújulása a századfordulón. Amiként korábban Tisza Kálmánt, a
kormányfői posztot 1899 februárjától elfoglaló Széll Kálmánt a neológ értelmiség
részben szintén passzivitásáért ostorozta – esetében amiért nem szállt szembe a
„reakciós”, agrárius és klerikális erők térnyerésével a kormányzó Szabadelvű Pártban.28 Emellett újból megjelentek az állami hivatalra aspiráló zsidók diszkriminációjáról szóló panaszok. Amint 1900 végén Kóbor Tamás, az Egyenlőség ez időben
gyakori vezércikkírója írta: „Ez az ország nem felekezeti állam, de hivatalra csak
a keresztény felekezetű tarthat igényt. Nem üldöz minket senki, csak ha élni aka25
26
27
28

Antroposz 1889: 1.
Verus 1891: 2.
Enyedi 1892: 3. [Kiemelés az eredetiben – K. M. ]
Fleischmann 1900.
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runk, hát keresztlevelet kérnek tőlünk. Nem Molnár apát, aki néppárti, hanem a
magyar királyi kormány, amely szabadelvű. Most pedig csak tessék tovább vitatkozni azon, hogy van-e a szabadelvűségben irányváltozás, vagy sem.”29
Az 1880-as évekhez képest újdonságot jelentett a neológ értelmiség csalódása
a kormány gazdaságpolitikájában. E politikát a zsidók ipari és kereskedelmi érdekeire nézve durván sértőnek minősítette, egyrészt az agráriusoknak kedvező
szakpolitikai lépések, másrészt és főleg az 1895-ben alakult antiszemita Néppárt
és az 1896-ban létrejött Magyar Gazdaszövetség fogyasztási szövetkezeteinek a
támogatása miatt.30 „Nem ütik a zsidót, nem helyezik kivételes törvények alá”, írta
Kóbor Tamás 1900 júniusában a Széll-kormány politikájáról, „csak gazdaságilag
kiépítik az országot úgy, hogy éppen a zsidó ne tudjon megélni.”31 Egy hónappal
később Szabolcsi Miksa kelt ki a falusi zsidó boltosokat koldusbotra juttató fogyasztási szövetkezetek és a „tömeges exisztenczia-rontásra és kolduscsinálásra”
áldását adó Széll-kormány ellen.32 Egy évre rá Kóbor Tamás harcias ellenállásra
hívta fel olvasóit azzal a kormányzati liberalizmussal szemben, „mely többé nem
liberalizmus, hanem egy óriási hamis firma alatt dolgozó keresztény szövetkezet”.33
A korábbiaknál indulatosabb hangnem a zsidók társadalmi kirekesztettségéről
szóló írásokban is megmutatkozott. 1902 elején kiderült, hogy a farsangi bálok
közül az egyik legelegánsabbnak tartott jogászbál rendezősége, élén Wekerle Sándor volt és jövendőbeli miniszterelnökkel, egyetlen zsidót sem vett fel az 1500 fős
vendéglistára. „Wekerle Sándorék demokrácziát hirdetnek – antiszemita politikát
űznek”, jelentette ki az Egyenlőség, Wekerle nevével az egész keresztény politikai és
társadalmi elitre utalva.34
A Széll-kormány 1903 júniusában megbukott. A Szabadelvű Párton belül a tőkés liberális szárny előretörését jelentő Khuen-Héderváry- és Tisza István-kormányok idején (1903–1905) a neológ értelmiség politikai aggodalmai jelentősen enyhültek. Ám rosszkedve nem hagyta el. Egyrészt, mert szerinte a zsidó álláskeresők
állami diszkriminációja sem enyhült, amit a fiatalabb rabbik már templomi beszédeikben is szóvá tettek.35 Másrészt mert a neológ értelmiségben tovább erősödött
a meggyőződés, miszerint a zsidók bármily látványos magyarosodása sem gyen29

30
31
32
33
34
35

Kóbor 1900a: 1. A Kóbor által említett „Molnár apát” Molnár János néppárti országgyűlési
képviselőre, komáromi plébánosra és apátra vonatkozott.
A szövetkezetekről: Szabó 1974: 7, 12–13, 17–18, 53–54.
Kóbor 1900b: 2.
Szabolcsi 1900: 1, 3.
Kóbor 1901: 2.
Hazug demokráczia. Egyenlőség 1902. január 26. 10.
Edelstein 1906: 30.
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gíti az antiszemitizmust. Amint írta Schächter Miksa, az állami gyermekmenhely
főorvosa, az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat 1905 februárjában megjelent évkönyvében: „Ne áltassuk magunkat azzal, hogy az assimilatiónak akár mily foka,
azokat, a kiknek szemében a zsidóság szálka, a zsidósággal kibékíti.”36

A zsidóellenes kormány
Fejérváry Géza „darabontkormányának” zavaros időszaka után az 1906–1910
közötti koalíciós érával, vagyis a Szabadelvű Párt harminc éves uralmát felváltó,
többségében agrárius meggyőződésű új képviselőházzal és a Néppárt egy tagját is
magában foglaló második Wekerle-kormánnyal beköszöntött a neológ értelmiség
szerint a zsidók iránt 1867 óta legellenségesebb országgyűlés és kormányzat. A
neológ értelmiség ezekben az években is emlegette a meg nem szűnő állami diszkriminációt,37 a zsidók társadalmi kirekesztettségét,38 de elsősorban a kormány tevékenységével és a képviselőház magatartásával foglalkozott.
Ennek egyik oka, hogy korábban egyetlen kormány sem váltott ki ennyiféle
panaszt. A koalíciós kormány négy éve alatt a neológ értelmiség egyvégtében bírálta a kormányt, amiért a korábbiaknál is erőteljesebben támogatta a zsidó kiskereskedőkkel szemben e támogatás révén tisztességtelen versenyelőnyt élvező
fogyasztási szövetkezeteket; amiért a kereskedelemügyi minisztérium élén álló
Kossuth Ferenc nem állt ki a kereskedők érdekei és becsülete védelmében; amiért
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter pártfogolta a kongregációkból
kikerült harciasan katolikus tanárok térnyerését a közoktatásban; amiért minisztériuma izraelita felekezettel foglalkozó ügyosztályának a vezetője folyamatosan
vegzálta a zsidó hitközségeket.39
A másik ok abban rejlett, hogy a kormány egyik intézkedése kétségtelenül
diszkriminatív volt a zsidó felekezettel szemben, a jogegyenlőség látványos kormányzati ignorálása pedig végképp dühödt felháborodást váltott ki. Apponyi Albert 1906-ban bejelentette, hogy a protestáns egyházak régi követelésének engedve fokozatosan érvényt szerez az 1848. évi XX. törvény 3. paragrafusának, amely

36
37
38
39

Schächter 1905: 281.
Eisler 1908: 310–311.
Szabolcsi 1907a: 2.
Soltész 1906: 3; Fleischmann 1906; Szabolcsi 1907b: 2; Pató 1908: 7; Idem 1908a; Becsületes
fegyverek. Egyenlőség 1909. január 10. 1–2; Szabolcsi 1909; Hadd temetkezzenek! Egyenlőség
1909. június 27. 1–2.
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az államra hárította a bevett egyházak és iskoláik fenntartásának a költségeit.40 Az
1848 óta alkalmazásra váró paragrafust ténylegesen ekkor sem hajtották végre,
ám ennek címén a kormány az addigi állami dotáción felül 1907-től egy, 1908-tól
két, majd 1909-től három millió koronával megemelte a protestáns felekezeteknek
nyújtott éves segélyt. A problémát az okozta, hogy a törvényparagrafus végrehajtásáról szóló nyilatkozataiban Apponyi egy szóval sem tett említést az 1895 óta
úgyszintén bevett zsidó felekezetről.41 Az 1909. évi költségvetés ugyan 90 000-ről
130 000 koronára emelte a zsidó felekezet dotációját, de ez sovány vigasz volt,
tekintve, hogy a népességszámban tízszer kisebb unitárius felekezet állami segélye
ekkor 235 000 koronára rúgott.42
Az Egyenlőség hasábjait ellepő, ezekben az években még a máskülönben vis�szafogott Magyar-Zsidó Szemlében is felbukkanó dühös kifakadásokkal hosszú
oldalakat lehetne megtölteni. Az érzelmi felindulás érzékeltetésére csak néhány
példát említek. Ami a kormány, illetve a képviselőház politikai orientációját illeti,
Kóbor Tamás a házban abszolút többséggel rendelkező Függetlenségi Pártot 1907
elején „antiliberális és antiszemita hordalék”-nak minősítette.43 A Magyar-Zsidó
Szemle úgy ítélte, hogy a kormány és a Függetlenségi Párt vezérlete alatt „egyre sűrűbben hangzanak fel a középkor eszméi”.44 Az Egyenlőség 1908 őszén arra
jutott, hogy a korábban a Néppárt sajátjának tekinthető „terrorisztikus, klerikális politika” immár „a koalíciós többségben ipso facto irányító elvvé lett”,45 majd
1909-ben kijelentette: „Az antiszemitizmus nem társadalmi nyavalya többé, hanem kormány-irányzat.”46
A zsidó felekezet csekély állami segélyezése, illetve mellőzése az 1848. évi XX.
törvény 3. paragrafusa végrehajtásából szintén keserű reakciókat váltott ki. Az
alamizsnának minősített állami segélyről az Egyenlőség úgy vélte, hogy az „megcsúfolása a zsidó felekezetnek”, a zsidó felekezet kizárása a nevezetes paragrafus
végrehajtásából pedig „minden törvényes és alkotmányos állapotnak kijátszása és

40
41

42
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A református zsinati törvény. Budapesti Hírlap 1906. június 21. 6.
Apponyi hallgatása az izraelita felekezetről különösen a törvényparagrafus végrehajtását
részletező 1908. május 20-i képviselőházi beszédekor keltett nagy visszhangot a zsidó felekezeti körökben. Apponyi beszéde: Napló 1908: 21–30. A reakciók: Idem 1908b; Spectator
1908; [Blau] 1908: 225.
Állami költségvetés 1908: 224.
Spectator 1907: 2.
[Blau] 1907: 22.
Hozzászólás. Egyenlőség 1908. szeptember 13. 4.
Spector 1909: 3.
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idomtalan megcsúfolása”.47 A legnagyobb csalódást talán a zsidó felekezet bevett
státuszának, a bevett felekezetek közötti, törvény által szavatolt jogegyenlőségnek
a kormányzati ignorálása váltotta ki. Amint Kóbor Tamás 1908-ban írta: „Tényleg
már az az állapot, hogy a jogegyenlőség és viszonosság a recipiált [bevett] felekezetek közt már csak nem is írott malaszt.”48 A koalíciós kormány eljöveteléig, tört
ki egy másik cikk 1909 elején, „senki sem gondolt arra, hogy az élő törvény csak
egy rongyos papíros”.49

Jobb, de mégse jó
A koalíció bukását követő 1910-es országgyűlési választásokon a nagybirtok és a
zömében zsidó nagypolgárság egyensúlyára épülő Nemzeti Munkapárt abszolút
többséget szerzett. A munkapárti kormányok alatt a neológ értelmiségnek a kormánnyal szemben megfogalmazott sérelmei ritkultak. Az 1848. évi XX. törvény
3. paragrafusa végrehajtásának az ügye rendeződött. Némi tétovázás után Zichy
János kultuszminiszter 1911 májusában kijelentette a képviselőházban, hogy a
törvényt fokozatosan az izraelita felekezetre is alkalmazni kívánja.50 A kormány
a zsidó felekezet éves állami dotációját jelentősen megemelte: 1911-ben 180 000,
1912-ben 300 000, 1913-ban 320 000 koronára. Az összeg azonban így is nagyjából azonos maradt (bár 1913-ra valamivel nagyobb lett), mint a tizedannyinál
is kevesebb hívővel bíró unitáriusok segélye.51 Miután a zsidó felekezet dotációja
az 1914–1915-ös költségvetési évre szóló büdzsében nem emelkedett tovább, az
Egyenlőség újfent „keserves csalódás”-ról beszélt.52
A dualizmus utolsó évei során a neológ értelmiség számára akadtak lelkesítő
pillanatok. Ilyen volt 1913-ban Heltai Ferenc budapesti főpolgármesterré, ugyanebben az évben Vadász Lipót igazságügyi államtitkárrá, majd 1917-ben a szintén
zsidó vallású Vázsonyi Vilmos igazságügy-miniszterré kinevezése.53 Az alaphang
mégis a csalódottságé maradt, mivel a neológ értelmiség megítélése szerint a zsidók állami diszkriminációja nem szűnt meg, a kongregációk befolyása a közoktatásban nem csökkent, a falusi zsidó kiskereskedők sorait az államilag támogatott
47
48
49
50
51
52
53

Mezey 1908: 7.
Spectator 1908: 1.
Spector 1909: 2.
Napló 1911: 479–480.
Állami költségvetés 1910: 200; Állami költségvetés 1911: 214; Állami költségvetés 1912: 230.
Felekezetünk államsegélye. Egyenlőség 1914. március 22. 5.
Kiss 1913; Zsidó államtitkár. Egyenlőség, 1913. május 11. 1–2; Lakatos 1917.
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fogyasztási szövetkezetek tovább ritkították, és noha az agráriusok súlya a képviselőház kormánypárti többségében jelentősen mérséklődött, egyes ellenzéki képviselők antiszemita tirádái nemcsak a szinte teljes ellenzék körében, de a munkapárti padsorokban is látható tetszést arattak.54
A neológ értelmiség szemében az alapprobléma tehát nem változott: keresztény honfitársaikkal a zsidók csak papíron élveztek egyenlőséget. Amint írta 1912ben Weiszburg Gyula, a Pesti Izraelita Hitközség főtitkára, az általa szerkesztett
Hitközségi Szemlében: „Hogy a zsidók egyenjogúsága tulajdonképen hazugság,
hogy ezt, különösen finomabb, ideálisabb követelményeiben, sohase is kezdték
komolyan venni, se nem új, se nem merész állítás; azt a miniszterelnöktől az utolsó falusi bakterig, a zsidó főrendiházi tagtól a legtollasabb pajeszű chevra sameszig mindenki tudja.”55 Ha állampolgári kötelességek teljesítéséről van szó, vélekedett 1917-ben Mezey Ferenc, a Magyarországi Izraeliták Országos Irodának ekkor
már alelnöke, az állam igencsak követelőző a zsidókkal szemben, ám ahol jogokat
kéne biztosítania, „ott a zsidók jogait vagy teljesen megvonja, vagy látszat szerint
adja meg, vagy olyképpen nyirbálja körül, hogy a jogegyenlőség eszméje pirulva
vonul félre”.56
A neológ értelmiség hangulatát tekintve, ezeket az éveket a reményvesztett
kiábrándultság és a dühödt felhorgadások váltakozása jellemezte. Az előbbire az
Egyenlőség formailag legrendhagyóbb vezércikkét idézném. Szabolcsi Miksának
1912 őszén megjelent tanmeséje egy fiatal magyar zsidó elképzelt életútját mutatta be. Miután a világi kultúra iránti érdeklődése miatt kidobják a jesivából, a
fiatalember beleveti magát a modern életbe, „az elmagyarosodott kultúrzsidóság
jelesévé válik”. Ám társadalmi felemelkedésének minden fontos szakaszánál beleütközik a keresztény társadalom ellenségességébe, míg elkeseredésében egy nap
hajdani mesterének, a jesivát vezető rabbinak írt, Szabolcsi által „idézett” levélben
kiönti a lelkét: „Nem akarnak bennünket. Mi igenis örömest közeledünk feléjük
és mikor azt hisszük, hogy elértük őket, visszalöknek, csúffá tesznek. [...] Soh’sem
fogjuk megnyerni tetszésüket.”57
54
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56
57

Az állami diszkriminációról: Glosszák a hétről. Egyenlőség 1911. szeptember 10. 4; A miniszterelnök utálja az antiszemitizmust. Hitközségi Szemle (2.) 1911. 9. 291–292; Gábor 1912.
A kongregációk befolyásáról a közoktatásban: Idem 1911; Mezey 1911; Kecskeméti 1911. A
falusi zsidó kiskereskedőket tönkretevő szövetkezetekről: Weiszburg 1911; Blau 1913: 16. A
képviselőház reakciójáról Polónyi Géza antiszemita beszédére: A tisztelt házból. Egyenlőség
1911. április 11. 4–5.
Weiszburg 1912: 189.
A zsidókérdés 1917: 23.
Szabolcsi 1912. [Kiemelés az eredetiben – K. M.]
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A dühös kifakadásokat szintén csak egy példával illusztrálom. Az első világháború kitörésének napjaiban egy zsidó középiskolai tanárjelölt, akinek értésére adták, hogy keresztlevél hiányában ne reménykedjen kinevezésben, öngyilkos
lett. A tragédiáról vezércikkben beszámoló fiatal ügyvéd, Mezey Sándor minden
korábbinál indulatosabban reagált: „Az állam, azáltal, hogy a tanulást önnek és
társainak lehetővé és könnyűvé tette: rávitte és rábíztatta önt egy pályára, melyen
támogatásával boldogulást ígért és boldogulás helyett a revolvergolyót nyújtotta
önnek, csak azért, mert ön zsidó, semmi másért, csak azért, mert zsidó. [...] Önnek nyomorognia kellett, mert zsidó volt, nem kapott állást, mert zsidó volt és
meg kellett halnia, mert zsidó volt. [...] Az ön sírja előtt, mikor búcsúzóra nyújtjuk, keményen és elkeseredetten ökölbe szorul a kezünk.”58

Balra át
A századforduló polgári radikálisaitól a marxista történetírás által átvett, majd
tőlük az utóbbi időkig átörökített klisé szerint a hagyományos elithez legalább
a közéletben hasonuló – kimondva-kimondatlanul zsidó – polgári középosztály
a politikában sem fordult szembe ezen elittel, elismerte elsőségét, hozzá igazodott.59 A neológ értelmiség esetében ez nem így történt. Amint láttuk, a kormány
kemény bírálatától sem fogta vissza magát. Ám szembefordulása a hagyományos
elittel ennél jóval tovább ment.
Az 1880-as években már megmutatkozó, az 1900-as évektől mélyülő csalódás
hatására, amiért a remélt és elvárt tényleges jog- és esélyegyenlőség nem valósult
meg, a neológ értelmiség a kiutat és megoldást az ország demokratizálódásában
jelölte meg. Liberális hitvallása az 1900-as évek első felétől mindinkább eltolódott a ténylegesen demokratikus politikai berendezkedés szorgalmazása felé, ami
legegyértelműbben az általános és titkos választójog bevezetésének sürgetésében
nyilvánult meg. A Khuen-Héderváry-kormány felállásakor, 1910 januárjában az
Egyenlőség már „legszélsőbb demokráciát” követelt, „radikális”, illetve „gyökeres”
reformokat.60 Ekkor már bő tíz éve méltatta a szocializmust és közel tíz éve a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot.61

58
59

60
61

Idem 1914: 2.
Biró 1908: 447; Ady 1912: 7; Horváth 1961: 55; Dolmányos 1963: 20; Hanák 1975: 369, 371;
Vermes 1994: 174; Hanák 1997: 4; Fónagy 2001: 177.
Mezey 1910.
Leopold 1897; Erdősi 1902.
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A neológ értelmiség 1918 végén egy emberként támogatta az őszirózsás forradalmat. Jelzésértékű, hogy az Egyenlőségnek a forradalom után megjelenő első
vezércikkét nem a hetilap szerkesztője vagy valamelyik belső munkatársa jegyezte, hanem az író Biró Lajos, a Károlyi-kormány külügyi államtitkára. Nyitó mondatában egy „régóta szükséges belső átalakulás”-t ígért.62 Joggal bízhatott benne,
hogy egyetértő fülekre talál.
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Nemiszerepáthágás- és homoszexualitásreprezentációk Az Est 1933-as évfolyamában1
Írásunkban Az Est című napilapban 1933 megjelent nemiszerep-áthágásnak tekinthető médiareprezentációkat tekintjük át. Célunk, hogy a média társadalminorma-megerősítő funkciójából2 kiindulva a vizsgált médiareprezentációk segítségével illusztráljuk azokat a nemiszerep-áthágásokkal kapcsolatos társadalmi
vélekedéseket, melyek az 1930-as évek elejét jellemezhették Magyarországot.3
Az itt tárgyalt eredmények egy nagyszabású kutatás keretében jöttek létre,
mely során Az Est huszonegy évfolyamának összesen 8861 lapszámát tekintettük
át.4 Összesen 508 cikket találtunk, melyben női és férfiszerepek olyan megnyilvánulási formáiról esett szó, melyek az adott időszakban és társadalmi környezetben
szokatlanként, normabontóként tűnhettek föl. A nemiszerep-áthágások kategóriáján belül most azzal a negyvenkét cikkel foglalkozunk, melyek 1933-ban jelentek
meg.
Az Est, a 20. század első felének egyik legmeghatározóbb újságja 1910. április 16-ától 1939. november 17-ig jelent meg. A kortársak bulvárlapnak nevezték,5
amit a szakirodalom is átvett.6 Ugyanakkor Buzinkay Géza szerint „[s]zellemiségét tekintve joggal amerikaiasnak nevezhető napilap volt, amelyet talán ezért
általában bulvárlapnak neveztek, holott annál a sajtóműfajnál igényesebben szer1

2
3

4

5

6

Tanulmányunk A homoszexualitás 20. századi társadalomtörténete az 1990 előtti Magyarországon című, 105414. számú OTKA kutatás eredményeire épül.
Lazarsfeld – Merton 2004.
E vélekedésekkel már több korábbi tanulmányunkban több szempontból bővebben is foglalkoztunk (lásd: Takács – Csiszár 2014, 2015, 2017; Takács 2018). A média valóság-meghatározó, illetve információrendszerező hatásaival foglalkozó elméleti háttérről bővebben lásd:
Takács – Csiszár 2014: 209-210.
Időközben Az Est 1914 és 1939 között megjelent példányai elérhetővé váltak digitális formában is Lásd: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/AzEst/ (Utolsó letöltés: 2019. 03. 25).
Ugyanakkor az adatbázis keresője több releváns cikket nem adott meg, melyeket az eredeti
lapszámok áttekintése során kiválasztottunk.
Móricz Zsigmond 1935: Huszonöt év előtt Huszonöt év után. Az Est 1935. ápr. 25. 4.; Lengyel
1963: 76.; Magyar 1979: 23.
Dersi – Szántó 1973: 130.; Márkus 1977: 73.; Vásárhelyi 1982: V.
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kesztették, s a világháború idején politikai ambiciói (!) is kialakultak.”7 „[D]e élt a
sajtó által elérhető üzleti lehetőségekkel, a szenzációkeltés fogásaival, és kiemelten
fontosnak tartotta a hirdetéseket”.8 Vásárhelyi pedig egyenesen a magyar művelődéstörténet maradandó értékének nevezte.9 Sikerét roppant példányszáma mutatja, ami a világháború alatt a félmilliót is megközelítette.10
1933-ban 296 lapszám jelent meg, melyek jellemzően 12–16 oldal terjedelműek voltak, de ünnepnapok alkalmával 24 oldalt is kinyomtattak. Az évfolyamban
42 homoszexualitással vagy a nemi határ-átlépéssel, a nemi szerepek átalakulásával kapcsolatos cikket találtunk.
Legnagyobb arányban (11 cikk) a női emancipáció divatbeli kifejeződése, a
nadrágviselés szerepel. Marlene Dietrich viseletének híre, majd hogy Pózner
Magda színésznő a Dunakorzón készült végigsétálni egy varratott szoknyában,
hatalmas vitát, a szerkesztőség figyelemmegragadó elnevezésével „nadrágparlamentet” robbantott ki. Ez első pillantásra csupán a nemi szerepek átalakulásának
a jele, szexuális tartam nélkül, a kortársak azonban gyakran nem így látták, ijedtséggel és elutasítással. Például az az „Egy százszázalékos nő” név alatt levelet küldő
olvasó sem, akinek velős volt véleménye: „Az a nő, aki komoly meggyőződésből és
szívesen visel férfiruhadarabot, akár nadrágot, akár mást, vagy aszekszuális, vagy
biszekszuális lény.”11
A másik esemény, amely tematikus fókuszként meghatározta a cikkek témáját,
hogy 1933 első harmadában zajlott Pipás Pista törvényszéki és ítélőtáblai tárgyalása, melyekről kilenc cikk jelent meg.12 Pipás Pista ügye – Redl ezredes árulása,
valamint a Zichy Rafaelné és Tormay Cécile feltételezett viszonyából kirobbanó
pereskedés mellett – Az Est harminc éves fennállásának az egyik legfontosabb ho7
8
9
10
11
12

Buzinkay 2008: 124.
Buzinkay 2016: 294.
Vásárhelyi 2002: 99.
Buzinkay 2016: 296.
A szoknyapárt győzött a nadrágvitában. Az Est 1933 április 20. 4.
Pipás Pista rémregényét holnap kezdi tárgyalni a szegedi törvényszék. Az Est 1933. január
10. 4.; Pipás Pista felbujtóival és bűntársaival a törvényszék előtt. Az Est 1933. január 11.
1–3.; Megdöbbentő tanuvallomások a borzalmak éjszakáiról Pipás Pistáék mai tárgyalásán.
Az Est 1933. január 12. 3–4.; Halálbüntetést kért Pipás Pistáékra a szegedi ügyész. Az Est
1933. január 13. 1–2.; Pipás Pistát halálra ítélték. Az Est 1933. január 14. 3.; Pipás Pista női
ruhában a szegedi bíróság előtt. Az Est 1933. január 14. 8.; Pipás Pista a szegedi tábla előtt.
Az Est 1933. április 28. 9.; Három halált kért az ügyész Pipás Pistáék táblai tárgyalásán. Az
Est 1933. április 29. 3.; Pipás Pista halálos ítéletét jóváhagyta a tábla. Az Est 1933. április 30.
1.
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moszexualitást tematizáló esete volt: ennek a következménye, hogy a többi évvel
összevetve lényegesebb több, a nemi szerepek áthágásáról szóló cikk jelent meg
1933-ban.
A Pipás Pistáról szóló hírek viszonylag nagy terjedelemben és összesen majdnem húsz alkalommal láttak napvilágot az 1932. júliusban megkezdett gyilkossági
nyomozástól az 1933-as bírósági tárgyaláson és halálos ítéleten át az 1934. januári
kormányzói kegyelem megadásáig.13 A két gyilkosság elkövetésével megvádolt Pipás Pista hátteréről14 a következőket adta közzé először Az Est 1932-ben:
„Ez a parasztasszony most 42 éves. Törvényes neve Rieger Pálné, született Földi Viktória. Apja igen jó módú gazdálkodó volt, ő is jól ment férjhez Rieger
Pálhoz. Eleinte jól ment a sorsuk. Négy gyermekük született, Rieger hétévi
házasélet után meghalt, felesége a legnagyobb nyomorba jutott. Hogy négy
gyermekét felnevelje, sorra járta a tanyákat, munkát keresett, abban az időben
azonban nem szívesen látták a női munkaerőt. Riegernének pedig mindenképpen pénz kellett gyermekei ellátására – és így merült fel az az ötlete, hogy
férfiruhát vesz. Így munkához is jutott. Markáns, férfias vonásai voltak. […] A
férfiruha soha többé nem került le róla”.15
Két nap múlva azonban már 50 év körüli elvált asszonyként utaltak rá, miután
előkerítették volt férjét is, aki „most 72 éves, [és] özvegyen vette el”.16 Az újságíró Pipás Pistát úgy mutatta be, mint akit környezetében megbízható munkásként, illetve „mindig férfiruhában járó jó munkásasszonyként”, a vásárok egyik
„legrettegettebb kupeceként”, „jó ivóként” ismertek, akitől féltek, de ugyanakkor
szerették – azzal együtt vagy annak ellenére, hogy „a tanya népe szerint vadhá13
14

15
16

Pipás Pista halálbüntetését életfogytiglani fegyházra változtatták – Az Est 1934. jan. 3. 16.
Pipás Pista életének valós mozzanatait nehéz rekonstruálni. Az erre tett kísérletek közé tartozik például Veszelka Attila Pipás Pista, az átokházi tanyavilág hóhéra című 2006-os könyve, mely Szabó László (1968) Pipás Pista, a tanyavilág hóhéra című írására építve leginkább
szenzációs bűnügyet lát a történtekben. Szintén Pipás Pistával foglalkozik Bezsenyi Tamás
tanulmánya (2015), ahol a források között megjelennek a Csongrád Megyei Levéltárban őrzött eredeti peranyagok is. Az egyik legutóbbi próbálkozás szerzője Bubryák István (2013),
aki Ember Judit Pipás Pista és társai című 1983-as dokumentumfilmjének szerkesztőjeként a
bérgyilkos-motívum hangsúlyozása helyett – Ember Judit (2003) eredeti megközelítését követve – a nők korabeli gazdasági és társadalmi önállósodási kísérleteit látja e történetek fő
mozgatórugójának.
Miért lett férfi Pipás Pista és hogyan követett el két gyilkosságot. Az Est 1932. július 29. 6.
Dessewffy Tivadar 1932: Pipás Pista furcsa bűnös élete. Beszélgetés a férfiruhás gyilkos özvegyasszony – férjével. Az Est 1932. július 31. 7.
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zasságban is élt egy szolgálóval”.17 A cikkben megkonstruált történet szerint Pipás
Pista – aki fiatalon ment férjhez egy nála 20–30 évvel idősebb özvegyemberhez,
majd tőle különválva férfiruhásan immár önálló életet kezdett – amolyan rendteremtő szerepet vállalt, amikor kezébe vette az asszonyverő, iszákos férjek sorsát.
E narratívához illeszkedett a cikk egyik zárómondata: „Rossz ember volt mind a
kettő, bántotta a családot. Nem kár értük – mondja keményen, maga elé tekintve
az ezerráncú, férfiastekintetű Földi Viktória”.18 Az Est beszámolóiból kibontakozó
Pipás Pista narratívában a férfivé öltözés döntő módon a megélhetés biztosításának eszközeként jelent meg, ami ugyanakkor hozzájárulhatott a nőihez képest
szabadabbnak és önállóbban élhetőbbnek lefestett férfilét további, a lapban azonban kevéssé részletezett, mozzanatainak elsajátításához is.
A korábban „férfiruhában garázdálkodó asszonyszörny”19 már babos szoknyában, fejkendővel jelent meg, a két évtizedes férfiélet egyetlen nyoma rövidre nyírt
haja.20 Az ügyészség és az orvosszakértők véleménye szerint azonban Pipás Pista
férfivá öltözésében felesleges lenne homoszexuális vonatkozásokat keresni:
„Részletesen foglalkoztak az orvosszakértők Pipás Pista szekszuális életével
és megállapitották, hogy ebben a bűnügyben semmiféle szekszuális hátteret
keresni nem lehet. […] Próbálkozott a védelem a szexuális vonatkozások fejtegetésével is. Az orvosszakértől határozott elutasítással feleltek. Megállapították, hogy Pipás Pista egyáltalán nem beteges hajlamokból gyilkolt, azért, mert
férfiruhában járt és pipázott. A vádlott nagyon emberi érvvel magyarázta meg,
miért járt férfiruhában. Azért, mert erős, tagbaszakadt asszony volt, bírta a
munkát és a férfi munkájáért nagyobb bért fizettek, mint az asszony munkájáért. Szexuális gerjedelmeit előcibálni és a bűncselekménnyel összefüggésbe
hozni hiábavaló fáradság.”21
Pipás Pista ugyanakkor ismert jelképpé vált, érdektelenebb híreket is a hozzá
való hasonlítással kezdtek eladni, legyen szó pipázó váradi tolvajnőről22 vagy a
nadrágot viselő színésznők diktálta új divatról.23
17
18
19
20

21
22
23

Dessewffy 1932: 7.
Dessewffy 1932: 7.
Pipás Pista felbujtóival és bűntársaival a törvényszék előtt. Az Est 1933. január 11. 1.
Megdöbbentő tanuvallomások a borzalmak éjszakáiról Pipás Pistáék mai tárgyalásán. Az
Est 1933. január 12. 3.
Halálbüntetést kért Pipás Pistáékra a szegedi ügyész. Az Est 1933. január 13. 1. és 2.
A nagyváradi Pipás Pista. Az Est 1933. január 18. 8.
Pipás Pista legyőzte Marlene Dietrichet. Az Est 1933. április 14. 6.
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A Pipás-ügyhöz hasonlóan a kétségtelenül homoszexualitást megörökítő írások közt feltűnően nagy számban (7) vannak bűnügyi tudósítások gyilkosságokról, nemi erőszakról. Erre magyarázatul szolgálhat az, ha figyelembe vesszük, hogy
a legtöbbször a szexuális aberráció és a bűncselekmények keresztmetszetében
megjelenő botrányos homoszexuális-ábrázolások mekkora hasznot hajthattak az
újságok tulajdonosainak24. Másrészt a gyilkosságok, rendőri tettenérések esetén a
homoszexuálisok nem titkolózhattak tovább, magánéletük a kíváncsi nagyvilág
tudomására jutott.
Az efféle bűnismertetések között szerepelt egy 29 éves göncruszkai kereskedő
története, aki „összeköltözött” egy 21 éves pesti legénnyel, „és minden pénzét”
rá költötte. Utóbbi „zsarolni kezdte”, majd „a teljesen kifosztott, lerongyolódott
embert kiutasította”. A családját elhagyó kereskedő öngyilkosságot követett el, a
megkezdődő nyomozás pedig felgöngyölítette az ügyet. A közerkölcsöt sértő téma
miatt zárt tárgyaláson ítélték egy hónap fogházra a vádlottat a Btk. 241. paragrafusa alapján – mely a férfiak közötti, természet elleni fajtalanságot büntette. Az
elítélt hiába nyilatkozta: „Nem tehetek róla, hogy szerelmes lett és arról sem tehetek, hogy öngyilkos lett miattam”.25 Augusztusban a Teleki téren fordult rendőrhöz
egy 14 éves, siklósi fiú, miután „két hét óta rabságban tartja, undorító életmódra
kényszeríti őt” egy férfi, akit, mint kiderült, a rendőrségen „jól ismernek beteges
hajlamairól”.26
A homoszexualitás esetei a külföldről érkezett hírek közt is előfordultak. Párizsban a neves Folies Bergères mulató tulajdonosát gyilkolták meg.27 Rögtön
kiderült, hogy „a gyilkosságot egy matróz követte el, akivel a beteges hajlamú
Dufrenne az utóbbi időben intim kapcsolatban állott”. A „beteges hajlam” megnevezést alkalmazó újság cikke amúgy szuperlatívuszokban dicsérte az áldozatot,
aki „a legjobb”, „finomlelkű, derék, melegszívű ember” volt.28
Szintén Franciaországban, Le Mans-ban a cselédként dolgozó nővér és húga
meggyilkolták munkaadónőjüket és annak lányát. A francia orvosszakértők kön�nyebben hajlottak a szexuális vonatkozások meglátásra, mint a Pipás Pista-ügyben eljáró magyar kollégáik, véleményük szerint „bűnüknek kéjgyilkosság jellege
24
25

26
27
28

Bengry 2014.
Egy hónapra ítélték a legényt, aki miatt Friedmann László kereskedő megölte magát. Az Est
1933. március 10. 4.
Elfogtak egy veszedelmes, beteges hajlamú embert. Az Est 1933. augusztus 12. 9.
Meggyilkolták a párizsi Folies Bergéres igazgatóját. Az Est 1933. szeptember 26. 2.
Cecil Sorel és Mistinguett beszél a meggyilkolt Dufrenne mulatóhely igazgatóról. Az Est 1933.
szeptember 28. 13.
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volt. A bestiális gyilkosok ugyanis a gyilkosság elkövetése után meztelenre vetkőztették a holttesteket és borzalmasan megcsonkították őket.”29
Pipás Pista mellett egy másik nemváltoztatással kapcsolatos történetről is beszámolt Az Est: Lili Elbe (1886–1931)30 orvosi beavatkozásokkal teli „nővé változását” 1931 óta követte a magyar sajtó is. 31 45 részes folytatásokban közölt életrajzának publikálását éppen 1933. február 18-án fejezte be Az Est testvérlapja, a
Magyarország. Lilli Elbe alakja a nemváltoztatással összefüggésben – átmenetileg
legalábbis – kiemelt viszonyítási pont és máig ható memetikus jelenség lett. Ezt
támasztja alá, hogy mikor arról volt szó egy cikkben, hogy egy újpesti fodrászról
kiderült, hogy gyermekként tévesen hitték s nevelték nőnek, a féloldalas beszámoló indítómondata „Elbe Lili nevét mindenki ismeri.” volt.32
A téma közismertségét jelzi, hogy 1933 januárjában Karinthy írt róla karcolatot. „Most a nővéválás van divatban. […] egyszerűen átváltoztatunk téged magadat nővé, kis endokrin mirigyekkel, aztán izé… elveheted sajátmagadat […]
Például nincs hely a vonaton. Egyszerűen beveszek egy ilyen mirigylabdacsot és
bemegyek a női szakaszba.”33 Az írás egyszerre tükrözi, ha karikaturisztikusan is,
az orvostudomány eljárásainak robbanásszerű fejlődését, valamint a többségi társadalom előítéleteit.
1933-ban orvosi beavatkozással járó nemváltoztatásról csak egy írás számolt
be: „Érdekes újabb Elbe Lili-esetet jelentettek Lilleből.” kezdettel. Az érintettet
Yvonne-t „különböző testi zavarok gyötörték”, amiért orvosa műtétet tanácsolt.
Immáron Simonként „A közeljövőben vezeti oltár elé gyermekkori barátnőjét”34.
Ugyanakkor 1933-ban egy hírben szerepelt csupán egy olyan „eltévesztett életű férfi”, akit nőnek anyakönyveztek és nőként is élt – és haláláig senki nem sejtette
29
30

31
32
33
34

Christine feje a gillotin [!] alatt. Az Est 1933. október 4. 15.
Lili Elbe életének alakulása leginkább talán – az önéletrajzi jegyzetei alapján készült, először dánul és németül, majd 1933-ban Man into Woman címen angolul szintén megjelent,
1932 végétől pedig folytatásokban már magyarul is közölt, A férfi, aki nővé változott című,
műfajilag nehezen meghatározható naplószerű írás alapján követhető. Ennek közlését 1932.
december 25-én kezdte meg a Magyarország. A magyar változat beharangozása Az Estben is
megjelent: „Az emberiség történetében egyedül álló sorsot maga Elbe Lili mondja el, kegyetlen hűséggel »Vallomásaiban«, amelyeknek első része a Magyarország karácsonyi számában
fog megjelenni.”: A férfi, aki nővé változott. Az Est 1932. december 21. 7.
Erről lásd: Takács – Csiszár 2014: 221–223.
Egy újpesti leány férfivá változott és most nősülni készül. Az Est 1933. február 12. 8.
[Kar]-inti 1933: Nővé válok. Az Est 1933. január 21. 9.
L. R. 1933: Yvonne kisasszony férfi lett és feleségül veszi gyermekkori barátnőjét. Az Est
1933. augusztus 26. 4.
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róla, hogy férfi lenne. A halála után lelepleződött angyalföldi portás esetének érdekessége, hogy környezete addig leszbikusnak gyanította: „azt mondották, hogy
szerelmes lakótársnőjébe”.35
A bűnesetek sorát szaporítja, ugyanakkor mai szemmel akár „meleg ikonnak”
is nevezhető személyről szólt egy bécsi kettős halálesetről írt beszámoló: Báró
Nopcsa Ferenc (1877–1933), a kor nemzetközileg elismert, kalandos életű paleontológusa volt, homoszexualitását a mai magyar- és nemzetközi szakirodalom
is megírta.36 Miután az elszegényedett, beteg tudós 1933. április 25-én, öngyilkossága elkövetése előtt, a vele huszonhét esztendeje együtt élő albán titkárát agyonlőtte,37 azt gondolhatnánk, a szakirodalomban jellemzően bulvárlapként számon
tartott Az Est fölkapta a történetet – ám nem ez történt.
A korabeli pesti sajtóban találunk is célzásokat, hogy a bécsi kortársak körében
pletykák terjedtek a két halott homoszexualitásáról. Elsőként A Mai Nap, amely
rögtön a halálhírről szóló tudósítást azzal zárta: „A rendőrség arra is kiterjesztette
a vizsgálatot, hogy milyen természetű volt a barátság Nopcsa és titkára között.”38 A
Friss Ujság beszámolt a takarítónő kihallgatásáról. „Én négy év óta vagyok a báró
szolgálatában, de semmi olyat nem vettem észre, ami azt a csunya vádat, mintha a
bárónak természetellenes összeköttetése lett volna a titkárral, igazolhatná. Csupán
barátság volt, ami összetartotta őket.”39 A Pesti Napló bécsi szerkesztője riportban
kérdezte ugyanőt. „Azt a leghatározottabban tagadta, hogy a báró és az albán között természetellenes viszony lett volna.”40
Az Est azonban – mint a legtöbb korabeli újság – hallgatott Nopcsa szexualitásáról, s igen kis terjedelemben foglalkozott halálával is. Holott korábban számos alkalommal írtak róla cikket, illetve meg is szólaltatták.41 Ezúttal egyetlen,
visszafogott beszámoló, majd másnap egy, az elhunytat ábrázoló korábbi fénykép
jelent meg. A homoszexualitásra csupán a takarítónő kihallgatásából átemelt, de e
hasábokon ki nem fejtett „csúnya vádak” visszautasítása utalt.42
35

36
37

38
39
40
41

42

Lánynéven élt, asszonyruhában járt egy gyári portás Angyalföldön. Az Est 1933. szeptember
15. 2.
Kordos 2003: 1592.; Rapp; írásunk elkészülte után: Nopcsa 2018: 23., 131., 258.
Pl. Abonyi Gyula 1933: Agyonlőtte a titkárát és önmagát Bécsben báró Nopcsa Ferenc.
Magyar Hirlap 1933. április 26. 5.
Nyomasztó anyagi gondjai miatt lett öngyilkos Nopcsa báró. A Mai Nap 1933. április 26. 3.
Agyonlőtte titkárát és önmagát Nopcsa Ferenc báró, Friss Ujság 1933. április 27. 3.
Báró Nopcsa Ferenc és Elmas Doda Bajazid bécsi élete. Pesti Napló 1933. április 27. 6.
Pl. Báró Nopcsa Ferenc nyilatkozik, hogy miért mondott le akadémiai tagságáról. Az Est
1930. december 18. 12.
Mielőtt báró Nopcsa Ferenc agyonlőtte titkárát, altató porral elaltatta. Az Est 1933. április
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Magyarázat lehet erre Nopcsa nem csupán tudományos, de egyben társadalmi
beágyazottsága. Rokonságából, éppen az albán titkár és testvére miatt vele évek
óta nem érintkező családjából életben volt még édesanyja, Nopcsa Elek báróné,
Zelenski Matild grófnő, az Ady által az Ülj törvényt, Werbőczi című versben megörökített, főrendi házi tag Zselénszky gróf húga, csillagkeresztes volt palotahölgy.
Élt húga, Nopcsa Ilona, Pallavicini Alfréd őrgrófné.43 Elképzelhető, hogy a Tormay Cécile – Zichy Rafael pereskedésről44 is fokozatosan elhallgató újság a vádak
gyenge bizonyíthatósága miatt nem óhajtott újabb befolyásos arisztokratákkal
összetűzni, ahogy az is lehetséges, hogy a revolverújságírásból, több kortárs vis�szaemlékezés szerint az üzleti körök rendszeres megzsarolásából fenntartott lap45
pénzért hallgatott a témáról.
Nopcsához hasonlóan számos korabeli ismert ember homoszexualitása életükben még nem volt közismert. Például Almásy László szaharai utazó homoszexualitására csak a 21. században, szerelmes levelei publikálásakor derült fényt, 46
így a róla szóló beszámoló 1933-ból nem tartozik témánkhoz.
Az 1933-as év legnevesebb világpolitikai eseménye Adolf Hitler és az NSDAP
németországi hatalomra jutása volt. Erről és a náci rendszer kiépüléséről Az Est
számos cikkben beszámolt.
Közismert számos nemzetiszocialista vezető homoszexualitás iránti ellenszenve, mely a hatalomrajutás után üldöztetésekbe torkollott. A férfiak közötti nemi

43

44

45

46

27. 9.; Az öngyilkos báró Nopcsa Ferenc egyik legutolsó képe. Az Est 1933. április 28. 7.
Károly Sándor 1933: Uj „Fatia negra” legenda születik a hunyadi havasokban… Pesti Napló
1933. április 30. 38.
E perben Tormay Cécile „az 1920-as évek legnagyobb szerelmi botrányperének homoszexuális szeretőjeként” (Kurimay 2015: 5.) jelent meg. A per részleteiről Az Est is többször hírt
adott: a „Gróf Zichy Rafael válópörének epilógusa – Feleségének följelentésére négy alkalmazottjával és ügyvédjével került vádlottak padjára a gróf – A vád: hamis tanuzás, rágalmazás és ezekre való fölbujtás – A pör egész tartalmára zárt tárgyalást rendelt el a bíróság” (Az Est 1925. november 19. 5.) cikk nyitotta meg azt a 13 darabból álló cikksorozatot,
mely aztán több mint két éven keresztül az Új bizonyítékok alapján perújrafelvételt kér gróf
Zichy Rafael elítélt cselédsége című cikk 1927. december 30-i megjelenéséig) folytatódott. E
perben Tormay Cécile „az 1920-as évek legnagyobb szerelmi botrányperének homoszexuális
szeretőjeként” (Kurimay 2015: 5.) jelent meg.
Lásd pl. Móricz 1929. szept. 13-i naplóbejegyzését: „Mikes [Lajos] tegnap igen keserűen
mondta: – Nem bírom ezt a zsaroló zsidó bandát. Miklós megtámad egy vállalatot, hogy
rákényszerítse, hogy fizessen. Ha fizet, még egyszer megtámadja, hogy újra fizessen. Ezt már
nem bírom gyomorral.” (Móricz 2012: 555–556.). Hasonló történetről számolt be Lengyel
Géza is (Lengyel 1963: 84).
Juhari 2010: 14.
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kapcsolatot Németországban addig is tiltó, hírhedt 175. paragrafust 1935. július
28-án szigorították, a bizonyítást jelentősen megkönnyítették, s ezután növekedett
több mint ötszörösére a homoszexualitásukért letartóztatottak száma.47 A hos�szú kések éjszakáján és azt követően zajlott leszámolásokig, melyre homoszexualitás-ellenes propagandát lehetett építeni, azaz egészen 1934 nyaráig a történeti szakirodalom azonban korlátozottan ismer üldöztetéseket. 1933-ból csupán a
vendéglátóhelyek bezárására, a pornográfnak ítélt újságok és könyvek terjesztésének betiltására, illetve Hirschfeld Szexuáltudományi Intézetének48 feldúlására
hoznak példát.49 Utóbbi azonban a kortársak számára fölfogható volt úgy is, hogy
„nem annyira a homoszexualitás élharcosának, hanem a homoszexuális zsidónak
akartak elevenébe vágni”.50
Az Est olvasói a németországi események következményeiről feltűnően korán
értesülhettek.
A berlini „zugbárokat”, ahol túlnyomórészt „természetellenes fajtalankodást”
űzők fordultak meg, a porosz belügyminiszter 1933. február 23-i rendeletében
záratta be.51 A következő hónapban egy T-ként megnevezett, „különc szokásairól híres francia főúr” párizsi palotájában nőiruhás férfi holttestét találták. Mint
vallomásából kiderült, az arisztokrata „körülbelül egy évvel ezelőtt egy berlini
mulatóhelyen, az Eldorádóban ismerkedett meg Guillonnal, aki ott női ruhában
táncolt. […A]mikor Hitlerék bezáratták az Eldorádót, el kellett hagynia Berlint,
visszatért Párizsba”. Ott munkát nem kapott. „Arra kérte barátját, hogy adjon neki
kölcsön néhány férfiruhát, mert nem járhat folyton női ruhában a francia fővárosban.” 52 T. beengedte házába, ahol azonban pár órán belül meghalt, szervezetében
mérget találtak. A francia menekült valószínűleg öngyilkosságot követett el. „Az
érzékiség nagyáruházának”53 nevezett hajdani munkahelyét Hitler hatalomra jutása előtt a magyar sajtó a homoszexuálisok legnevesebb berlini bárjaként mutatta
47
48

49
50
51
52

53

Evans 2013a: 514–515.
Az Institut für Sexualwissenschaft a világ első szexualitáskutatással foglalkozó intézete volt,
melyet 1919-ben Berlinben alapított Magnus Hirschfeld (1868–1935), német orvos, szexológus, melegjogi aktivista. Az intézetet 1933. május 6-án náci diákok elfoglalták és kifosztották: az intézet gyűjteményeinek jelentős része ebben az évben elégett, illetve megsemmisült (Hirschfeldről bővebben lásd: Mancini 2010).
Grau 2001: 58–67.; Evans 2012: 372. és Evans 2013a: 512–513.
Meleg erotikus lapok kiadójának levelét idézi: Grau 2001: 69.
Grau 2001: 60–62.
Nőiruhás fiatalember rejtélyes halála egy előkelő párizsi palotában. Az Est 1933. március 29.
10.
Evans 2012: 143.
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be. „Itt minden férfialkalmazott női ruhában jár. Mélyhangú Bardame-k, akiknek
reggelre kiütközik sörtés szakálluk.”54
Meglepőbb az 1933. július 27-én megjelent cikk, melynek alcíme A beteges hajlamúakat egy táborba terelik.
„A tegnapi események krónikájához tartozik, hogy Hamburgban a rendőrfőnök külön gyűjtőtábort állított a szekszuális bűntények miatt elítélt és büntetésüket kitöltött gonosztevők s olyanok számára, akik beteges hajlamúak, hogy
a gyermekek és fiatalkorúak erkölcsi védelmére azokat el lehessen különíteni.
A rendelet értelmében biztonsági őrizetbe kell venni azokat is, akik gyanusak,
hogy esetleg erkölcstelen merényletre vetemedhetnek.”55
A letartóztatásokból elvileg szabadulók azonnali táborba zárásáról a történészek csak a későbbi évekből közölnek adatokat.56
Kulturális vonatkozású „az idei könyvnap legnagyobb siker”-éről beszámoló
augusztusi hír.57 Kuncz Aladár Fekete kolostor című emlékiratát „megrázó eredjű
nagy regény”-nek nevező rövidhír terjedelménél fogva sem emeli ki a regény azon
fejezetét, mely nemiszerep-áthágásokról szól. Először az internálótáborban szükségszerűen férfiak közötti táncot, és ennek eredményeként beállított, az elbeszélő
által undorral és megbotránkozással, másodsorban szánalommal előadott éjszakai molesztálást írja le, majd rögvest utána a nőnek öltözött, kifestett férfiak által
előadott színdarabot, mely az egyik szerepjátszó fogolynál a női szerep örökös
felvételéhez vezetett. Kuncz ezt már természetes lelki folyamatként, barátja kiteljesedésként adja elő és fogadja el.58
További, vizsgálatunkkal érintkező, 1933-ban felmerült témák voltak a kényszersterilizálás és a házasság előtti orvosi vizsgálat németországi gyakorlata és magyarországi igénye (4 cikk), a házasodásra kényszerítés és agglegényadó Német- és
Olaszországban (2), az egzotikus Arábiában férfiként harcoló európai nő (1) esete.
Természetesen az 1933-as év áttekintésének eredményeit nem lehet úgy kezelni, mintha azok a lap minden évfolyamára folyamatosan jellemzőek lettek volna,
hiszen a Monarchiától a 2. világháború kezdetéig három évtizeden át megjelenő
Az Est szerkesztősége, irányvonala többször is megváltozott. Ugyanakkor az ös�54

55
56
57
58

Sz. L. 1932: A villamosság, a technika, a munka és – a bűn városa lett Berlin. 8 Órai Ujság
1932. október 4. 3.
A harmadik birodalom és Vilmos császár vagyona. Az Est 1933. július 27. 15.
Grau 2001: 35.; Evans 2013b: 517.
A fekete kolostornak. Az Est 1933. augusztus 11. 8.
Kuncz 1933: II. 110–123
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szes lapszám áttekintésén alapuló vizsgálataink alapján vitathatatlan, hogy a megjelenő tematikus fókuszok és megközelítésmódok, ha különböző intenzitással, de
általában is jellemezték a lapot. Ráadásul az 1933-as év politikai és jogalkalmazás-történeti szempontból is érdekes lehetőséget teremtett a homoszexualitás médiareprezentációinak bemutatására a 20. század első feléből.
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Haragtól haragig. Politikatudomány és érzelmek
Μῆνιν – Harag. Ezzel a szóval, tehát egy érzelemmel kezdődik az európai írott
kultúra. „Haragot, istennő zengd Péleidész Akhileuszét” – hangzik Homérosz Iliászának első mondata, vagyis az egész mű nem másról szól, mint egy érzelemről, annak a következményeiről.1 Nem véletlen, hogy az antik görögök a haragot
nem tekintették káros, éppen ezért elfojtandó dolognak,2 ahogyan az Ószövetség
is rendszeresen említi a haragvó Jehovát. Az Iliász ráadásul politikai mű, tudniillik
abban az értelemben, hogy háborúval foglalkozik, márpedig mi lehet inkább politikai egy háborúnál, egy az egész közösséget megrázó eseménysornál.
Olyan kultúrában élünk tehát, amelyik valaha természetesnek, sőt, nemes dolognak tartotta a politikai érzelmeket, a politikai következményekkel járó dühöt,
szeretetet és szerelmet. Az utóbbira a talán legalkalmasabb példa Harmódiosz és
Arisztogeitón esete. E két athéni férfiú szerelmes volt egymásba, ámde a zsarnok
Hipparkhosz is beleszeretett a fiatal Harmódioszba, és addig próbált a közelébe
férkőzni, míg végül a pár ledöfte. Így váltak zsarnokölőkként a demokrácia atyjaivá, és övezte őket kultusz a demokratikus Athénban. Ami pedig a szeretetet
illeti, ennek felfokozott formáját követeli Periklész az athéni polgároktól a hazájuk
iránt.3
Ebből a kulturális helyzetből jutottunk el oda, hogy hosszú ideig nem számított kézenfekvőnek és főleg nem üdvözlendőnek az érzelmek jelenléte a politikában. Olyasfajta felfogás uralkodott, hogy ha még nem sikerült is ránevelni az
állampolgárokat arra, hogy a közügyekről kizárólag racionálisan, az érzelmeiket
félretéve döntsenek, a kutató, a politikatudós eltekinthet az érzelmektől, az irracionális zavaroktól, mert azok úgyis efemerek, különböző fajtái kioltják egymást.
Ilyen formán amennyiben ésszerű magyarázatot találunk a történések lefolyására,

1

2

3

Devecseri Gábor annyira fontosnak tekintette a haraggal indítást, hogy még az időmértéket
is figyelmen kívül hagyta a fordításkor.
Legalábbis ez például a klasszikusnak számító Stearns-kötet (Stearns–Stearns 1986: 7. és 21.)
álláspontja.
Wohl 2002: Loc 855.
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akkor ezzel a magyarázattal helyettesíthetjük a valós lefolyást, és így az érzelmek
eltűnnek a képből.4
Úgy tűnik, hogy ennek az időszaknak immár vége: a politikatudomány és a
társadalomtudományok általában is mind többet foglalkoznak az érzelmekkel,
azok forrásaival és következményeivel. Az alábbiakban azt mutatom be, hogyan
próbálja a politikatudomány tisztázni a viszonyát az érzelmek kérdéséhez. Ez a
tisztázás valami olyat jelent, hogy be kellene fogadni az érzelmek jelenségét a tudományba. De mielőtt röviden bemutatnám az ilyen kísérletek némelyikét, röviden vázolok néhány olyan politikai és kulturális fejleményt, amelyek rákényszerítették a politikusokat és így aztán a politikatudományt is arra, hogy foglalkozzék
az érzelmekkel.

Az érzelmek problémává válásának okai
Az érzelmek fontossá válását okozó változások maguk is csak azt követően jelentek meg a politikatudomány számára ilyenekként, hogy az megnyílt az érzelmek
irányában, ezért az alábbiak tulajdonképpen csak az óta mutatkoznak érzelmi
következményekkel járó politikai és társadalmi változásoknak, mióta hajlandók
vagyunk az érzelemproblematika nyelvén gondolkodni felőlük.5 A változásoknak
két szintjét érdemes elkülöníteni: a politikai változásokét és a populáris kultúráét.

Politikai változások
Az érzelmek felértékelődésének egyik oka az intézmények válsága. Ez alatt elsősorban a beléjük vetett állampolgári bizalom meggyengülését szokás érteni, természetesen azon túl, hogy a (politikai) intézmények valóban elégtelenül teljesítettek, vagy egyenesen kudarcot vallottak például a 2008-as pénzügyi válság, a
2015 óta tartó bevándorlási krízis vagy a társadalmi egyenlőtlenségek súlyosbodásának a kezelésében. Hosszú évek óta látjuk a hagyományos pártok hanyatlását,
népszerűségvesztését szerte Európában és az Egyesült Államokban, vagy például
Nagy-Britannia kiválását az Európai Unióból, a részvétel csökkenését az európai
parlamenti választásokon stb. Az állampolgárok egyre kevésbé bíznak a különböző politikai intézményekben, márpedig a bizalom is az érzelem széles értelemben

4
5

Lásd például Max Weber módszertani fejtegetéseit a Gazdaság és társadalom legelején.
Lásd ehhez Braud 1996: 7.
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vett kategóriájába tartozik,6 ezért a bizalomkutatások7 megjelenése és fontossá válása önmagában jele a paradigmaváltásnak.
Az intézmények meggyengülése felértékeli az egyéni politikust, hiszen amen�nyiben az intézmények nem oldják meg a társadalom és az egyének problémáit,
akkor csak az egyéni politikus marad meg olyan ágensnek, aki felé bizalommal lehet fordulni. A vezéresedés,8 a politikus felértékelődése, éspedig általában csekély
számú politikai vezetőnek a felemelkedése magával vonja nemcsak azt, hogy a
bizalom feléjük fordul, hanem azt is, hogy az állampolgárok jelentős része további
érzelmekkel viszonyul hozzájuk.9 Vannak, akik rendszeresen kinyilvánítják a vezér iránti szeretetüket, mások éppen ellenkezőleg, gyűlölik őt; mindkét változat
azt jelzi, hogy a politikusokhoz fűződő viszony mind sűrűbben jelenik meg érzelmi természetűként. Nem pusztán hűvösen mérlegeljük a politikus teljesítményét,
sikereit és kudarcait, hanem érzelmi viszonyt alakítunk ki vele kapcsolatban, és
ez alapján szavazunk rá vagy ellene. Valójában még akkor is rá szavazunk, ha a
szavazólapon a pártja neve olvasható; ez önmagában jelzi a hagyományos politikai
intézmények leértékelődését. De ide sorolhatjuk a politikusok elleni jellemtámadások (character assassination) általánossá válását: a személyt szokás támadni a
pártja helyett, de még az általa képviselt ügy helyett is. Egyre gyakrabban jelenik
meg az adott társadalmi ügy pusztán a politikus érvényesülésének eszközeként
és nem célként – természetesen azok szemében, akik ellenszenvvel viseltetnek a
politikus iránt.
Maguk a politikusok természetesen kihasználják, vagy orvosolni próbálják az
intézményekbe vetett bizalom meggyengülését. Erre vezethető vissza például az,
amikor elitellenes jelszavakat alkalmaznak, és arról beszélnek, hogy az intézmények helyett ők személyesen fogják megjeleníteni a nép, az emberek érdekeit és
vágyait.10 Ezt a jelenséget szokás populizmusnak nevezni, és az elitellenességen
túl a néppel, az állampolgárokkal való közvetlen politikusi kommunikációt szokta
magába foglalni. Olyanokra érdemes gondolni, mint például a politikus és a hívei
közötti párbeszéd a közösségi médiában, a nemzeti konzultációk és népszavazások, vagyis olyan eszközök, amelyek segítségével a döntések egy része látszólag
6

7
8
9
10

A szakirodalom, nemcsak a politikatudományi, megoszlik abban, hogy mit tekintsen érzelemnek. Például a francia nyelvhasználatban elkülönül a sentiment és az émotion, a bizalom
inkább az előző, mint az utóbbi, tehát inkább az érzések, mint az érzelmek közé tartozik.
Lásd például Boda 2015.
Körösényi 2005.
Kiss 2015.
Lásd ehhez Wodak 2015.
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vagy valóságosan kikerül a politikai elit belső egyezkedéseinek és kompromisszumainak a területéről, és a vezető politikus közvetlen, az intézményeket megkerülő
felhatalmazást kér és kap hozzájuk az emberektől.
A politikatudományban legelőször a mozgalomkutatók kezdtek szisztematikusan foglalkozni az érzelmek kérdésével.11 Valaha még a tudományban is meglehetős bizalmatlanság nyilvánult meg a mozgalmak, tehát a bevett intézményes
csatornákon kívül működő szerveződések irányában. Az volt a felfogás, hogy az
állampolgárnak a helyi vagy a parlamenti képviselőjéhez kell fordulnia, amennyiben politikai jellegű panasza van, hiszen a képviselet éppen ezeknek a panaszoknak a döntéshozatalba való becsatornázása végett jött létre és működik. Manapság
ezzel szemben szinte azon mérjük egy politikai berendezkedés demokratizmusát,
hogy kiterjedt-e a mozgalmi szféra. Márpedig a mozgalom, minél átmenetibb, annál inkább, a morális felháborodás megnyilvánulása. Érzelmek viszik az állampolgárokat a szerveződésekbe, azok tartják ott őket, tüzelik cselekvésre a tagokat, és a
szervezet az érzelmek kihunytával enyészik el.
Végül az érzelmek fontosságára vagyunk hajlamosak következtetni például az
erőszak és a terrorizmus jelenségéből.12 Még ha állhatnak is ésszerű megfontolások és persze racionálisan kihámozható kauzalitások mindkettő mögött, nehéz az
ilyen tetteket anélkül megragadni, hogy ésszerűségen túli, tehát érzelmi felindultságot feltételeznénk mozgatórugóként.

Változások a populáris kultúrában
A politikusnak alkalmazkodnia kell a populáris kultúra állapotához, uralkodó
stílusaihoz, műfajaihoz, hangütéséhez, csatornáihoz. Ezért amennyiben jelentős
változások mennek végbe a populáris kultúrában, akkor a politikus is változtatni
kényszerül a viselkedésén. Van néhány olyan változás, amely az érzelmek fontossá
válását mutatja; jóllehet a populáris kultúra sosem volt mentes az érzelmek jelenlététől.
Az egyik ilyen jelenség az identitás felértékelődése, mégpedig új típusú identitásoké. Természetesen valakit meg lehetett sérteni a munkás- vagy vállalkozói
identitásában is, de manapság mintha az állampolgárok igen széles köre sokkal
érzékenyebb lenne a maga nemzeti, faji, etnikai, szexuális és más kisebbségi identitására, olyannyira, hogy ezeket sérthetetlennek és megváltoztathatatlannak véli,
11
12

Goodwin–Jasper–Polletta 2001.
Collins 2008.
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amelyről tehát nem lehet alkut, racionális vitát folytatni, amellyel kapcsolatban
még a szólás- és sajtószabadságnak sincsen tere. Elég itt a #Metoo kampányra és
kísérőjelenségeire gondolni. A korábban, esetenként akár húsz vagy negyven éve
történtek olyannyira a részévé váltak a sértett identitásának, hogy a tényekre való
rákérdezés is sértésnek, áldozathibáztatásnak minősült a kampány idején.
Ehhez szorosan kapcsolódik a kultúra vallomásos jellege. Az említett kampányban mind az áldozat, mind a megvádolt elkövető vallomástételre kényszerült:
illett csatlakozni a valaha zaklatásnak kitettek csapatához, ami felért egy nyilvános vallomással, és illett megvallani a valaha elkövetetteket, de immár bűnökként,
bárminek tűntek is azok annak idején az elkövető számára. A valóságshow-k világa nagymértékben járult hozzá a vallomásossághoz, hiszen azokban a szereplők
rendszeresen magányosan is kommentálják a történteket, vallanak az eseményekkel kapcsolatos érzéseikről.13 Az érzésekkel pedig nem vitatkozik senki, azokat
csak meggyónják.
Az érzelmek nyilvánosságbeli eluralkodásához jelentősen hozzájárul a közösségi média. Ha valaha az elit a választásokat leszámítva el akarta szigetelni a közélettől az embereket, akkor most a közösségi médiában az állampolgárok jelen
vannak, láthatók, aktívan és szenvedélyesen szólnak hozzá a közélet kérdéseihez,
amiképpen számtalan egyéb kérdéshez is. Nemcsak a politikai elit által meghirdetett választásokon, népszavazásokon és nagygyűléseken mutatkoznak meg, hanem bárki nyerhet óriási láthatóságot az online világban a kezdeményezéseivel.
Az internetes vitáknak pedig megvan az a sajátos jellegük, hogy nagyon gyorsan
kell reagálni a beírásokra, mert az alapos végiggondolás időigénye azzal jár, hogy
már senki nem emlékszik, mire is reagálok, amikor megjelenik a válaszom. Emiatt
tehát gyorsan és – következésképpen – zsigerből kell reagálni. Ezért a rengeteg végiggondolatlan és trágár beírás: az idő szűke miatti feszültség megteszi a magáét.
Ennek egyik leágazása a közbeszéd általában vett durvulása is, a trágár szavak és
erőteljes negatív képek megjelenése Gyurcsány Ferenc őszödi beszédétől Bayer
Zsolt és sok más újságíró és blogger kommunikációjáig.
Végül még egy mozgatórugó: a vizualitás felértékelődése. Ez megint szorosan
összefügg az előbbiekkel: az intézmény jóval kevésbé vizualizálható, mint a politikus, a mozgalom akkor hatékony, ha látványos akciókat hajt végre, a vallomás akkor érint meg, ha az arc szavatol az érzésekért, és persze a közösségi média remek
technikai feltételeket nyújt bárminek a vizuális anyaggá tételéhez. Márpedig a politika és főleg a politikus látvánnyá akar válni, még akár akkor is, ha ez a látvány a
képkészítő szándéka szerint kifejezetten kedvezőtlen a politikus számára. Mintha
13

Cardo 2011.
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azok a politikusok aratnák a legnagyobb, de legalábbis a legmeglepőbb sikereket,
akik nemcsak jelen vannak a közösségi médiában, mint például Donald Trump,
hanem olyan anyagokkal szolgálnak saját magukról, amelyek jól mémesíthetők és
gifesíthetők. Gondoljunk itt például Orbán Viktor látogatására a sertéseket tartó
vidéki asszonynál. A kép pedig nemcsak a közmondás szerint mond el többet ezer
szónál, ami azt is jelenti, hogy elsősorban érzéseket és érzelmeket kelt, és kevésbé
racionális értékelésekhez szolgáltat alapot.
Miután áttekintettük az érzelmek politikatudomány számra fontossá válásának néhány okát, a továbbiakban azt mutatom be, hogyan próbálja a diszciplína
elhelyezni a kérdéskört önmagán belül. Ennek három szintje van: politikai filozófiai, politikaelméleti és empirikus politikatudományi.

Érzelmek és politikai filozófia
Történetileg szemlélve ezen a területen paradox dologgal állunk szemben: hagyományosan az érzelmek negatív befogadásáról beszélhetünk. A szisztematikus
politikai gondolkodás azzal a törekvéssel kezdődött, hogy ki kellene zárni a politikából, tehát a közösségi együttélés ügyeire vonatkozó döntésekből az érzelmeket.
Platón azért nézi le és veti el a demokráciát, mert abban meghatározó szerep jut
olyanoknak, tudniillik az egyszerű polgároknak, akiknek nincsen felkészültségük,
tudásuk ahhoz, hogy a valóságnak megfelelően döntsenek. Mijük van tudás helyett? Véleményeik és érzelmeik. Már a véleményre hagyatkozás sem elegendő, de
az érzelmek uralma végképp elfogadhatatlan. Ezért Platón nekifog, hogy kidolgozza nemcsak az állam, tehát – mondjuk így – a politikai közösség felépítésének
az ideális rendjét, hanem kénytelen ehhez olyan filozófiát is előterjeszteni, amelyiknek a segítségével igazolható az, hogy a politikára vonatkozóan is létezik politikától független igazság, hogy létezik objektív, tudniillik az egyéni esetlegességektől mentes igazság. Azt mondhatjuk tehát, hogy a politikai filozófia és általában a
filozófia meg a tudományok jelentős részben az érzelmekkel és az átlagemberrel
szembeni bizalmatlanságból születnek. Mire, kire bízzuk a döntéseket, ha nem
bízhatjuk a manipulálható állampolgárokra?
Ehhez érdemes hozzátenni, hogy ráadásul Platón és Arisztotelész korában a
döntések, így például a politikai életnek is teret adó bíróságokon az ítéletek úgy
születtek, hogy a döntnököknek nemcsak arra nem volt módjuk, hogy a tanúk által előadottakat egymással megbeszéljék, hanem arra sem, hogy némi időt fordítsanak a hallottak végiggondolására. Minden ügyet egyetlen nap alatt kellett eldönteni, hiszen másnap már más összetételű bíróság állt fel, tehát elölről kellett volna
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kezdeni az ügy tárgyalását.14 Ilyen időszűkében pedig valóban döntő jelentősége
tudott lenni az érzelmeknek, a felszólalók retorikai képességeinek.
Platón, Arisztotelész és más klasszikus gondolkodók tehát azt javasolták, hogy
a polgárokat el kell szigetelni a politikai, közéleti döntések meghozatalától. Arisztotelész ezt úgy fogalmazza meg, hogy a döntéseket a törvényekre kell bízni, tehát tulajdonképpen intézményekre, amelyeket okos emberek hoztak létre sok-sok
szellemi erőfeszítéssel, alapos megfontolással, tehát racionálisan.15 A polgárnak
csak azt engedjük meg, hogy eldönthesse, egy-egy ügy, történés a törvény hatálya
alá esik-e vagy sem.
Arisztotelész természetesen tisztában volt azzal, hogy az érzelmek nem iktathatók ki a politikából, ezért definiált néhány olyan eljárást, amelyek segítségével
legalább szabályozhatók, határok között tarthatók. Nyilvánvalóan ide sorolhatjuk
a retorikai munkásságát, de még a Poétikát is, hiszen nemcsak az előbbi, hanem
az utóbbi is nem utolsó sorban az érzelmek elit általi menedzselésével foglalkozik:
hogyan keltsük fel és csendesítsük el az érzelmeket akár a nyilvános népgyűlési
és bírósági, akár a politikai relevanciával nagyon is rendelkező színházi körülmények között.16
Azt kell mondanunk, hogy a platóni és arisztotelészi program igen messzire jutott a napnyugati politikai fejlődésben. Manapság az állampolgárok valóban
szinte teljesen el vannak szigetelve a közre vonatkozó döntésektől – leszámítva a
népszavazásokat és azt a kérdést, hogy kik hozzák helyettük a döntéseket, amit
választásoknak szoktunk nevezni. Még azok is, akik az állampolgárok bevonása mellett törnek lándzsát, olyan állampolgárokat és az állampolgároknak olyan
kommunikációját tartják kívánatosnak és egyedül elfogadhatónak, akik és amely
teljesen mentes a racionális megbeszélést esetleg megzavaró bármely befolyástól,
így az érzelmektől és azok manipulációjától. A Jürgen Habermas munkásságára
támaszkodó deliberatív felfogás nyíltan normatív az érzelmeket illetően, az amúgy
a politikatudományban fősodorbelinek tekinthető rational choice felfogás pedig
hallgatólagosan az, hiszen – mint a neve is mutatja – azt feltételezi, hogy a döntések végső soron racionális kalkulációk nyomán születnek, még akkor is, ha a
folyamat tele van csapdákkal.
Mindenesetre az érzelemmentes politikafelfogás kialakulását történetfilozófiai
oldalról igencsak megsegítette a hosszú ideig uralkodó civilizációs és racionalizációs paradigma. Ezek egyike Norbert Elias nyomán azt hirdette, hogy az európai
14
15
16

Ober 2013.
Rétorika 1354a-b.
A színház eminensen politikai státusáról lásd például Fischer-Lichte 2001/1990: 21–25.
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kultúra és benne a politikai viselkedés változása úgy képzelendő el, hogy az erőszak és általában az érzelmek az idők során elcsitulnak, kiszorulnak a civilizáltnak
tekintett magatartásformák közül. Hasonlóképpen gondolkodott Max Weber is,
aki szerint a kormányzás és a vezetés egyre inkább a racionális-bürokratikus uralom mintájára alakul a modern, poszttradicionális társadalmakban, ezért például
a karizmatikus vezetéshez nélkülözhetetlen érzelmi feltételek háttérbe szorulnak
és eltűnnek.
Az akár történeti evolúciós, akár morális alapon álló politikai filozófiák komoly
riválisokat kaptak a nyolcvanas évektől kezdve az úgynevezett realisták személyében. A távolról sem egységes iskola abban egyetért, hogy az állampolgárokat úgy
érdemes elfogadni, ahogyan vannak, tehát az érzelmeikkel együtt,17 nem érdemes
a megnevelésükre, racionalizálásukra törekedni.

Érzelmek és politikaelmélet
A politikai filozófia és a politikaelmélet között helyezkedik el az a felfogás, amely
David Hume-ból18 táplálkozva azt hirdeti, hogy azért is téves az érzelmeket figyelmen kívül hagyni a politikai folyamatok megértése során, mert az ember semmilyen cselekvésre nem képes érzelmek nélkül. A körülmények racionális mérlegelése gyakorlatilag végtelen hosszú processzus, mindig van még megismernivaló és
mérlegelnivaló a múltbeli tapasztalatokkal, a jelen környülállásokkal és a cselekvési alternatívák lehetséges következményeivel kapcsolatban.19 Ezért egy ponton
még a kifejezetten racionálisan cselekedni akaró ágens is lezárja ezt a kalkulációt
és lép. A cselekvéshez érzelmek kellenek, legalábbis remény arra vonatkozóan,
hogy jól mérlegeltük az összes rendelkezésre álló információt.
Különösen világos a cselekvés szükségképpeni érzelmi megalapozottsága, ha
meggondoljuk, hogy a tettek mindig a jövőre irányulnak, a jövőt pedig a természeténél fogva nem láthatjuk teljes bizonyossággal előre. A közgazdász Keynes is azon
az állásponton van, hogy semmilyen befektetésre nem kerülne sor, ha a vállalkozók csak racionális kalkulációkra támaszkodnának. Valójában hinniük kell abban,
hogy jól gondolták végig a helyzetet, magabiztosnak kell lenniük, merésznek és
kockázatvállalónak – csupa érzelmi viszonyulás egy beruházási döntéshez.20
17
18
19

20

Horton 2010: 442. Nem véletlen az iskola tisztelete Machiavelli iránt.
Hume 1739/1976: 545.
Jellemző, hogy még Arisztotelész is az amúgy felkészületlen sokaság vitáira és döntésére bízta azt, hogy vajon milyen tényállás volt, van és lesz; Rétorika 1357a.
Keynes 1965: 170–172.
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Mindezekből az is következik, hogy a politikát érdemes nem pusztán morális
elvekre alapozott intézmények működéseként fogni fel, hanem inkább interakciók
összességeként. Ezekbe az interakciókba egyes szereplők többé-kevésbé végiggondolt stratégiákkal lépnek be, mások esetleg csak reagálnak, de valójában a kimenet
az interakció előre kiszámíthatatlan lefolyásának lesz az eredménye. Ez még akkor
is igaz, ha utólag képesek vagyunk a történtek racionalizálására. A politikai történést az összes résztvevő formálta, és aligha tudta bárki maradéktalanul keresztülvinni az akaratát. Az interakció pedig érzelmekre támaszkodik és érzelmeket kelt,
nem pusztán racionális játék, főleg akkor, ha a szereplők egyike a tömeg, amelyet
a politikai elit akar rávenni valamire.
Egy ilyen interakciós felfogásra Randall Collins egész társadalomelméletet
épít.21 A társadalom nem más, mint interakciós rituálék láncolata. Az ezekben
az interakciókban való részvétel olyan pozitív élményekkel és érzésekkel látja
el az embereket, hogy ettől a gazdagodástól, feltöltődéstől rendszeresen keresik a
sikeres interakciók lehetőségét, s mintegy így alkotnak társadalmat. Természetesen sokszor vesznek részt sikertelen interakciókban is, ezek az egyes egyén számára azáltal mutatkoznak sikertelennek, hogy a helyett, hogy feltöltenék energiával,
inkább elfárasztják, kimerítik. Értelemszerűen az egyén ezeket a jövőben kerülni
fogja, ha teheti.

Empirikus politikatudomány
Az empirikus politikatudományt az jellemzi, hogy megpróbálja mérni a tárgyát,
a jelen esetben az érzelmeket. Más társadalmi jelenségeket sem könnyű mérni, az
érzelmeket pedig különösen nehéz, és nemcsak azért, mert új keletű próbálkozásokról van szó, tehát még kevés a tapasztalat. Az egyik nehézség abban áll, hogy
az érzelmek ritkán tiszták, inkább kevertek. Sűrűn vannak az egyénnek vegyes
érzései valamivel kapcsolatban. Máskor az első benyomása bizonyos érzelmeket
kelt benne, ez azonban gyakran fordul át egy másik érzelembe, például azért, mert
az első indulat nem számít szalonképesnek, ezért elszégyelli magát miatta.
A legpontosabban úgy lehet érzelmeket mérni, ha a kutató kísérleti szituációba
helyezi az egyént, szondákat ragaszt rá és különféle hatásokkal stimulálja. Rögtön
látszik, hogy bizonyos érzelmek mérésére az ilyen eljárások alkalmasak lehetnek
ugyan, de érvényességük korlátozott. Például aligha hajtható így végre reprezentatív felmérés, amely Magyarországon legalább ezer főt igényelne. Ráadásul a kör21

Collins 2004.
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nyezet mesterséges voltán sok nagyhírű kísérlet érvényessége bukott meg éppen
mostanában: gondoljunk Ingram vagy Zimbardo paradigmatikus szociálpszichológiai eseteire.
Többen próbálkoznak közvélemény-kutatásra hasonlító, survey módszerekkel.
Ilyenkor utólag kérdezik ki a mintába került állampolgárokat egy-egy politikussal
vagy eseménnyel kapcsolatos érzéseikről. A gond itt nemcsak az utólagosságból
fakad, hanem abból is, hogy az érzelmek az idő szűrője mellett a nyelvén is átmennek: meghatározó lehet az, hogy a kérdező milyen szavakat kínál fel a kérdőíven.
A szavak ráadásul azt sugallják, mintha az érzelem jól körülhatárolható, lecövekelhető volna, pedig ez ritkán van így.
Az érzelmi hatások mérésére továbbá hasonló veszélyek leselkednek, mint például a médiahatásokéra: az egyén szembesül valamilyen tartalommal, de persze
vannak előzetes ismeretei, beállítódásai és érzései az adott ügyet illetően. A szembesülést ritkán követi azonnali cselekvés: mindig van némi idő végiggondolni az
átélteket, esetleg megbeszélni őket másokkal, és ennek a folyamatnak a végén lehet, hogy teljesen megváltozik az adott eseményhez fűződő érzelmi viszony is.
Az összes nehézség ellenére rendelkezünk olyan empirikus politikatudományi
kutatásokkal, amelyek érdekes eredményekre vezettek. A talán legismertebbek
George Marcus és kollégáinak a választói viselkedés érzelmi aspektusára vonatkozó, survey alapú vizsgálatai.22 A Marcus-féle affektív intelligencia paradigma szerint a választók alapvetően megszokásból szavaznak az egyik vagy a másik pártra
vagy politikusra. Ha a környezetük nem változik, akkor ez a megszokás fogja őket
irányítani legközelebb is, hagyják tehát magukat egy háttérérzelem által vezettetni. Ha azonban egy kormány a mindennapi életet jelentősen feldúló átalakításokat
hajt végre, akkor ezt érzékelve a választó mintegy felkapja a fejét, és elkezd alaposabban tájékozódni arról, mi is zavarta meg a megszokottságait. A tájékozódás
vezethet korábbi választói magatartása megerősödéséhez, de vezethet ahhoz is,
hogy legközelebb nem megy el szavazni, vagy másra szavaz, mint legutóbb. Paradox módon tehát minél inkább igyekszik egy kormány betartani nagyléptékű
választási ígéreteit, annál nagyobb a kockázata annak, hogy a rá szavazók életét
feldúlja, ezért azok sértve érzik magukat, és elpártolnak tőle.
Magam két érzelemkutatást végeztem el, az egyiket egyedül, a másikat kutatótársakkal.

22

Lásd például Marcus–Neuman–McKuen 2000.
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Félelemkampány
Az egyiket a szakirodalomban amúgy is nagy érdeklődésre számot tartó félelempolitika területén folytattam. A magyar kormány 2015-től 2017 végéig végrehajtott migrációs és Soros-kampányait dolgoztam fel abból a szempontból, hogy
vajon ezek a kampányok miért voltak sikeresek – a sikert igazolták a 2018-as országgyűlési választások eredményei.
A kutatás elméleti keretét Michael Apter Reversal Theoryja képezte.23 Az elmélet paradigmatikus esete a horrorfilm, vagyis az, hogy a horrorfilmek népszerűek,
pedig a lényegük éppen az ijesztgetés, a félelem. Az alapkérdés ezért az, hogy vajon miért szeretnek az emberek félni, ha egyszer azt szokás gondolni, hogy a félelem negatív érzelem, s a negatív érzéseket általában el akarjuk kerülni. Apter azt
mondja, hogy a félelem öröme abból fakad, hogy a filmnézés meghatározott körülmények között történik. Három védelmező keretet (protective frame) definiál,
ezek mindegyike határok közé szorítja azt, ami félelmetes. A magabiztosság keret
(confidence frame) biztosítja, hogy magunkat képesnek érezzük a félelmes dolog
elhárítására. A biztonsági zóna (safe zone) arra szolgál, hogy fizikailag elkülönítsük magunkat a félelmetes történések terétől; ez a horrorfilm esetében a vászon
és a valós tér nyilvánvaló elkülönülése. Végül a távolságtartás kerete (detachment
frame) annak a tudata, hogy nem vagyunk jelen a történések folyamatában, csak
távolról szemléljük őket.
Amennyiben Apter elméletét alkalmazzuk a 2015 óta Magyarországon folytatott kampányra, akkor viszonylag könnyűvé válik megválaszolni a két legfontosabb kérdést: miért folytatott a kormány három évig félelemkampányt? Miért fogadta ezt sok magyar állampolgár kedvezően? Egyetlen mondatban összefoglalva:
a kampány úgy keltett félelmet, úgy sugallta azt, hogy félni kell a migrációtól, hogy
egyben eszközt is kínált a magunk megvédésére.
Confidence frame. Meglehet, hogy valójában nem félelemkampány zajlott, hanem önbizalomkampány, de legalábbis mindkettő. Olyan elemek alkották ezt a
magabiztosságot, amelyek csökkenthették sokakban a Nyugattal szembeni kisebbségi érzést, ami amúgy is régi vágya a magyaroknak:
a. Remek, jövőbe látó és döntésképes kormányunk és miniszterelnökünk van;
egy idő után sorban követték őket a nyugati kormányok is.
b. A magyar kormány hozott először létre működőképes védelmet jogi határzárból és megfelelő együttműködésből a többi visegrádi országgal és a
migráció által érintett déli szomszédokkal.
23

Apter 2014, Augustin–Apter 2016.
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c. Megélhettük az évezredes magyar történelmi folytonosságot, hiszen mindig
is magyar szerep volt az igazi Európa és az európai kultúra és értékek védelme a keletről és délről betörőkkel szemben.
Safe zone. A déli határon emelt kerítés a legvilágosabban testesítette meg a biztonsági zóna meglétét, különösen azt követően, hogy a magyar rendfenntartók a
támadásokkal szemben is fenn tudták tartani a kerítés intakt voltát.
Detachment frame. A magyarok a távolból, például televízión át nézték a Nyugat-Európában elkövetett merényleteket, a migrációs folyamatokat, a párhuzamos
társadalmak létezésének kedvezőtlen következményeit.
A kormányzati politikai kommunikáció úgy tálalta a migrációt, mintha valamilyen izgalmas filmet néznénk. Elképzelhető ugyan, hogy hozzánk is becsap a dolog, minket is megtámadnak az utcán, nálunk is merényleteket követnek el stb.,
ezeknek a nem teljesen kizárható volta teszi relevánssá az odafigyelést a migrációra, de mi ezt az egészet védett helyen nézzük a televízióban, mint távoli helyek
problémáit, és közben éljük a magunk szokásos életét. Ezért nem bizonyult hatásos
ellendiskurzusnak az arra való hivatkozás, hogy hiszen nincsenek is migránsok
Magyarországon, miért olyan hatékony mégis a velük kapcsolatos kommunikáció.
Éppen azért, mert nincsenek migránsok. Ha lennének, akkor nem nézhetnénk
magabiztosan a más országokban lezajló eseményekre, mert közvetlenül lennénk
érintve, nem érvényesülne a három védelmező keret, protective frame. Így azonban úgy nézzük, mint egy filmet.

Politikai dühkitörés
A másik kutatás specifikus kérdése az volt, vajon mi vezetett el Mesterházy Attila
2013. október 23-i kifütyüléséhez.24 Mint emlékezetes, a nemzeti ünnepen a baloldali közönség a nagygyűlésen utolsóként fellépő MSZP-elnököt fütyüléssel, skandálással és bekiabálásokkal hosszú ideig nem engedte szóhoz jutni, végig hangos
füttyszóval kísérte a beszédét és a többi felszólalótól eltérően mindössze egyetlen
egyszer tapsolta meg.
A kutatásban Randall Collins már említett rituális interakciós lánc paradigmáját alkalmaztuk, és igénybe vettük a fizikailag együttlévő tömeg vizsgálatával
kapcsolatos egyéb módszereket is.
Collins szerint a nagygyűlés interakció, tehát nem egyirányú folyamat, amelyben a szónok közöl valamit a közönséggel, hanem többirányú: a közönség reagál
24

Kiss–Szabó–Antal 2014.
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a szónok kommunikációjára, továbbá a tömeg részei interakcióra lépnek egymással is. Az elsőre kézenfekvő példa a taps, a fütyülés, a nevetés, a skandálás stb.,
az utóbbira pedig azok a pillanatok, amikor a tömeg egyik pontján elkezdett zaj,
ének, taps stb. gyorsabban vagy lassabban átterjed a többi részre. De az interakció
már abban is tetten érhető, ahogyan a közönség elhelyezkedik a térben: ha közel állnak egymáshoz, az nagyobb összetartozás-érzést sugall, mint amikor ritkás
csoportokat látunk. Ha a tömeg mérete stabilizálódik, akkor összezártak, míg ha
folyamatos a közönség szélének hullámzása, állandó a tömeges csatlakozás és távozás, akkor az integráltság alacsonyabb fokú.
A tömeg és a szónok érzelmi összehangolódásának a mérésére szolgál például
az, hogy milyen gyakran és milyen gyorsasággal reagálnak valamilyen hangkeltéssel a közönség tagjai a szónok mondanivalójára. Ha a tömeg gyorsan reagál,
például a poént követően azonnal nevetésben és tapsban tör ki, akkor létrejött
az összehangolódás, ha viszont a szónok retorikai fogását két másodperces vagy
annál is hosszabb szünet követi, akkor az azt mutatja, hogy a résztvevők nincsenek azonos hullámhosszon, hiszen a közönség csak kényszerből tapsol és nem
önkéntelenül.
Több ilyen mérési módszert alkalmazva lehetővé vált a nagygyűlés kognitív,
értékelő és érzelmi dinamikájának a leírása és ennek nyomán az is, hogy egy további elméletet segítségül híva magyarázatot adjunk a kifütyülésre. Thomas Scheff
vezette be a pszichológiába az elutasítás – frusztráció – szégyen – harag szekvencia tézisét.25 Eszerint ha a kommunikáció folyamán a két fél nem képes egymásra
hangolódni, akkor legalább az egyik ezt frusztrációként éli meg, ami szégyenbe
megy át. Amennyiben a kommunikációs nehézségeket nem tudják egymással
megbeszélni és a frusztrálódás sorozatossá válik, egy idő után a szégyen haragba
fordul át, és mintegy ráömlik a másik félre. Az empirikus adatok és a Scheff-i elmélet alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy pontosan ez a folyamat ment
végbe a nagygyűlésen, és ezért tört ki dühös reakciókban a közönség a rendezvény
végén. Nem állíthatjuk, hogy pusztán ez az incidens elegendő volt ahhoz, ami
2014 elején bekövetkezett, és amit a nagygyűlés hangos résztvevői oly felindultan
követeltek: az összefogás a baloldali pártok között, de hogy nem akadályozta a
létrejöttét, az bizonyos.
Az állampolgárok nem nevelődtek ki az érzelmekkel telítettség állapotából,
ezért nem szorítkozhatunk olyan kutatásokra, amelyek módszertanilag vagy tartalmilag megelőlegezik ezt a hűvös, érzelmileg közömbös állampolgári állapotot,
és ebből következtetnek vissza arra, ami valójában végbement, és ami – ismétlem
25

Scheff 1990.
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újra – tele van érzelmekkel, észen túli késztetésekkel és hatásokkal. A politikus
mindig is tudta ezt, játszott és gazdálkodott is velük, éppen csak a politikatudomány nem volt hajlandó szembenézni ezzel. Pedig vannak eszközeink a kutatásukhoz, filozófiai és elméleti alapjaink éppúgy, mint mérési módszereink – még ha
egyelőre kissé bizonytalanok és kezdetlegesek is.
Azért is választottam a dühkitörésről szóló kutatást a dolgozat zárófejezetének,
hogy lássuk, az érzelmek, a szégyen, a félelem, a düh jelen vannak a mindennapos
politikai életben, hazánkban is és másutt is. Éppen ezért lehet mondandónk utolsó
szava ugyanaz, mint az első volt: a harag.
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Érzelmek, ingázók, karikatúrák, Ludas Matyi1
Bevezető
A Ludas Matyi majdnem ötven éven keresztül országszerte terjesztette sokszor a
társadalmat bíráló, s gyakran felsőbb politikai akaratot közvetítő karikatúráit. Annak ellenére, hogy a Ludas Matyi profilja is – az aktuális politikai befolyás szerint
– több változáson ment át, mégis ki lehet mondani, hogy ez az újság az állandóságot képviselte az 1945–1992 között történt rezsimváltozások között.
A jelen tanulmányban, miközben kérdésről kérdésre haladva elemzem a karikatúrákat, megpróbálom összefoglalni azt is, ami a szocialista időszak ingázóiról2
tudható. A következő kérdésekre keresem a választ: A karikatúrák fókuszában az
ingázók mint individuumok vagy családok álltak? Milyen volt a karikatúristák
ingázóinak nem, kor, ingázás típusa (napi vagy távolsági ingázás) szerinti megoszlása? Mi jellemezte a karikatúrák térhasználatát? Milyen külső és belső tulajdonságokkal, érzelmekkel ruházták fel az ingázókat? Boldognak, elégedetteknek
vagy inkább fásultak akarták őket feltüntetni? Amennyi alkotó, annyiféle ingázókép volt, vagy voltak közös vonások? És ha igen, akkor ez mennyiben tért el a
sajtó más produktumainak ingázóképétől? A szatirikus lap ingázó ábrázolása
mennyiben vonatkozott a „fekete vonatok” közönségére, a távolsági ingázókra
és mennyiben a napi ingázókra? Az elemzés zárásaként pedig válaszolni kívánok
arra, hogy mennyiben tükröződtek a korszak ingázó-létének tényleges visszásságai a Ludas Matyiban.

1

2

A tanulmány elkészítését az Új Nemzeti Kiválósági Program felsőoktatási doktori hallgatói ösztöndíj támogatta (ÚNKP-17-3) ELTE/12422/72 (2017); (ÚNKP-18-3-1-ELTE-27)
ELTE/126536107 (2018).
A jelen írásban az ingázó és a bejáró kifejezéseket szinonimaként használom, s a kifejezéseken minden esetben azokat értem, akik minden munkanapon lakóhelyükről más településen lévő munkahelyükre utaztak és munkájuk végeztével visszatértek lakóhelyükre. Amikor
a nem naponta, hanem távolsági, hetente vagy ritkább időközönként ingázókra gondolok,
akkor azt külön jelzem. A „kétlaki” fogalom a 20. század során negatív, megbélyegző jelentéssel bírt, így használatát mellőzöm.
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Forrás és módszer
A jelen tanulmányban, a következő sorokban idézett Kaján Tiborhoz hasonlóan
a karikatúrára mint a kor összegző emblémájára tekintek: „Az igazi karikatúra
(amely gondos ápolás útján, kedvező időjárás esetén nő nagyra), a nap, a hét vagy
a kor emblémáját képes megrajzolni, néha összegezve, sűrítve mindazt, ami a lap
többi oldalain részletezve szerepel. Ezért tévedés a karikatúrát egysejtű lénynek,
szórakoztató mütyürnek felfogni, melynek helye a keresztrejtvény és a horgászrovat között fekszik – ha fér, ha véletlenül lyuk támad az oldalon.”3
A karikatúrákat a következő elméleti megfontolásokat figyelembe véve elemzem: 1) Fontosnak tartom a karikatúrák publikálásának idejét jellemző gazdasági- és társadalmi folyamatok ismertetését. 2) Szándékosan mellőzöm a jól ismert
korszakolási szakaszokat. 3) A karikatúrák szoros olvasását helyezem előtérbe. 4)
Igyekszem megállapítani az utalások összetett rendszerét azáltal, hogy megpróbálom beazonosítani a megrajzolt ingázókra ruházott érzelmeket is. 5) Szándékosan
nem az ismert karikatúra vagy tartalomelemzési szakirodalom előírásait alkalmazom, mert a jelen elemzés során azt tartom a legfontosabbnak, hogy a forrásokat úgy elemezzem, hogy az azokból nyert információk könnyen összehasonlíthatóvá váljanak más típusú források információival. 6) Az ingázókra felruházott
érzelmek megnevezésére és csoportosítására több modellel végzett kísérlet után
tanulmányomban a katalízis modellt4 használom, ugyanis ennek a modellnek a
rendszere alkalmazható leginkább a karikatúrák esetében. A jelen tanulmányban
csak a hét negatív érzelemcsoportra: a félelemre, az unalomra, a haragra, a szomorúságra, a zavarodottságra, a fáradtságra és az ürességre fogok kitérni, ugyanis
a karikatúrák főszereplőit: az ingázókat kizárólag negatív érzelmekkel jelenítették
meg az alkotók.
Az 1945-től megjelenő Ludas Matyi a Kádár-korszak első felében már a több
mint 600 ezres példányszámával a harmadik legnépszerűbb lap volt a hazai piacon
a Népszabadság és a Tévéújság mögött.5 A Ludas Matyi 1945–1992 között, negyvenhét éven keresztül megjelent (digitalizált) számaiban ingázó, ingázás, bejáró,
„kétlaki”, munkás, paraszt, parasztmunkás, munkásszállás, munkásvonat, utas,
3
4

5

Kaján 1982: 97–99.
A katalízis modell egy olyan, Tamás Katalin által megalkotott motivációs elmélet, amely az
érzelmek csoportosítására is nagy hangsúlyt fektet. A jelen tanulmány keretei nem teszik
lehetővé, hogy a modellt részletesebben bemutassam, a modell jellemzését lásd itt: http://
katalizis.hu/. Utolsó leöltés: 2019. március 12.
Takács 2006: 90–105.
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vasút, vonat, busz, váróterem, gyár, termelőszövetkezet, tsz, falu, falusi, alkohol,
ivás, kocsma kulcsszavakkal indított keresés eredményeként huszonkettő, legalább tizenhat, de valószínűleg több alkotótól származó ingázó karikatúrát találtam. Ingázók rajzolására specializálódott karikaturistáról nem beszélhetünk.6 Az
ingázó karikatúrák időbeli megoszlása a következő: 1956-ig összesen nyolc ingázó
karikatúra jelent meg, ezekkel most nem foglalkozom.7 A következőkben az 1956
után, 1960–1985 között8 publikált tizenhat, legkevesebb tíz alkotótól származó karikatúrára koncentrálok.

Hogyan láttatták az ingázókat?
Az ingázó „mértékegysége”
Az első megválaszolandó kérdés, hogy a karikatúrák középpontjában az ingázó
egyén vagy az ingázó családja állt? A karikatúrák döntő többségben – 16 karikatúra közül 13 – az ingázót mint egyént ábrázolták. Azoknak a tudományágaknak a képviselői – a demográfiának, a statisztikának, a településtudománynak, a
közlekedéstudománynak –, amelyeknek a vizsgálati fókuszában az ingázás állt,
az ingázókat szintén individuumként kezelték. Az ingázókra összpontosító tudományágak közül így tettek az ingázóra leginkább mint munkaerőre tekintő közgazdászok is.9 Az említett tudományterületekkel ellentétben a pszichológusok,10 a
kriminológusok,11 a szociológusok12 többsége, szintén különböző motivációból,
de mindannyian a családot nevezték meg vizsgálati egységként.
Konrád György (1933–) és Szelényi Iván (1938–) szociológus szerzőpáros fogalmazta meg először, hogy miért szükséges az ingázót a családjában vizsgálni:
„Hogy a magyar társadalomnak nem egészen egytizede ingázó csupán, nem ho6

7

8

9

10
11
12

Az alkotók többsége csak egy-egy a kutatás tárgykörébe tartozó karikatúrát készített, egyedül Brenner György jegyzett hármat.
Az 1956 előtti Ludas Matyi karikatúrákról lásd: Kresalek: 1984: 265–291; Takács 2003: 45–
60; Tóth 2016: 637–655.
A karikatúrákat nem érdemes műfaj vagy időszak szerint kategorizálni. Az időszak alatt
történt gazdaságtörténeti fordulópontok döntően nem befolyásolták az ingázókról közvetített képet.
Lásd: Venyige–Józsa–Gyetvai 1975; Berettyán 1965; Losonczi 1968; Losonczi 1973; Mód
1978.
Lásd: Gelléri 1977.
Lásd: Gödöny 1976.
Lásd: Nemes–Rozgonyi 1968; Bőhm–Pál 1985; Andorka 1979; Konrád–Szelényi 1971; Kemény 1972.
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mályosítja el azt a belőle következő másik tényt, hogy közvetve a városi munkahely és a falusi lakóhely ellentmondása a családtagokat is érinti, a belőle adódó
hátrányokat tehát a magyar népességnek körülbelül egynegyede viseli.”13 Konrád
és Szelényi 1971-ben publikált meglátását kitűnően szemlélteti az ingázókat családi körben ábrázoló rajzok közül a legkésőbbi, 14-es számú karikatúra, amely
egyszerre ábrázolta az ingázót és az ingázást megsínylő családot is. A rajzon az
ingaként ábrázolt férfi ingadozik/vacillál a családja és a kocsma között.

Ábrázolási helyszínek
A családra fókuszáló három karikatúra közül a másik kettő (1, 8. kép) korábban,
a tsz-szervezés időszakában (1958–1961) keletkezett, szándékosan otthoni, falusi
környezetben ábrázolták az ingázókat. Ebben az időszakban falusi családok ezrei
érezték úgy, hogy elveszítették az életük munkáját: a földet.14 Senki sem tudhatta
biztosan, hogy az újonnan alapított termelőszövetkezetek – ahogy az a korábbi
években többször is megtörtént – feloszlanak-e egy-két év múlva, vagy ha nem,
akkor hogyan és miként lehet majd kilépni belőlük,15 hogyan fognak közösen földet művelni. A falusiak számára ebből a bizonytalan helyzetből menekülési útvonalként a városi munkavállalás és az ehhez szükséges ingázás kínálkozott. Nem
véletlen, hogy az évtizedben az ingázók jelentős többségét, 89%-át ezek az emberek: a községből városba eljárók tették ki.16 A falusi származású ingázók ilyen
számban, arányban és legfőképpen ilyen motivációval korábban nem voltak jelen
a magyar társadalomban.
Az említett két, az ingázókat otthoni környezetben ábrázoló karikatúra az ingázókat azért is ábrázolta az otthoni környezetben, mert őket még sokkal inkább
13
14

15

16

Konrád–Szelényi 1971: 34.
A tsz-szervezés során a tsz-hez került föld tulajdonjoga nem változott, és a földhasználatért
a tsz földjáradékot fizetett a tulajdonosnak. Később, az 1967. évi IV. törvény vezette be a szövetkezeti földtulajdon fogalmát. Részletesen lásd Varga 2012a: 243–252.
Rákosiék 1951 januárjától bevezették, hogy a belépést követően csak három év elteltével lehetett kilépni a közös gazdálkodásból. A rendeletben foglaltakon a Nagy Imre-kormány intézkedései könnyítettek azzal, hogy 1953 második felében megszüntették a három éves korlátozást. De Nagy Imre menesztését követően Rákosiék ezen a téren is visszatértek az 1953
előtti irányvonalhoz: 1955 júliusában ismét szigorították a mintaalapszabály előírásait, vis�szaállították a hároméves kilépési tilalmat. Ez az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után hatalomra került Kádár kormány idején változott meg, amikor a hatalom ismét
engedélyezte a tsz-ekből való kilépést. Varga 2012c: 627–640.
A napi ingázók adatai. 1977.
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odatartozónak akarta bemutatni. Ha az összes elemzésbe bevont karikatúrát nézzük, elmondhatjuk, hogy a 16 rajz közül csak ez a kettő rajz volt olyan, amely
vidéki helyszínt, az ingázók otthonát ábrázolta. A rajzok nagy része: nyolc rajz a
közlekedési eszközön17 (2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 16. kép), kettő a vasúti restiben
(12,15. kép), három pedig munkásszálláson (5, 6, 7. kép) mutatta be az ingázókat.
Ezek az arányok egybevágnak a média egyéb formáinak ábrázolási módszerével is. A legtöbb cikknek, képnek, filmnek a színhelye szintén vasúti kocsi és/
vagy pályaudvar volt. Az ingázókat még esetleg munkásszálláson, városokban ábrázolták, otthoni környezetben az idő előrehaladtával egyre ritkábban. Mindezek
alól Korniss Péter A vendégmunkás című fotó albuma jelent kivételt. Korniss falusi környezetben is ábrázolta a kiválasztott ingázó fotóalanyát. Korniss Péter egy
ingázó férfi életét örökítette meg, csakúgy mint a filmkészítők nagy része, akik
szintén leginkább férfi ingázókat ábrázoltak. Adja magát a kérdés, hogy a Ludas
Matyi követte-e a média többi formáját, s zömében férfiakat jelenített-e meg? Illetve ehhez kapcsolódik az a kérdés is, hogy a statisztikák vajon mit mondtak a
férfi és női ingázók arányáról, kor szerinti megoszlásáról? A statisztikai felmérések
alapján tudható valós arányokat tükrözték-e vissza a karikatúrák?

Kor szerinti megoszlás
Nézzük először a korosztály szerinti összetételt! A karikatúrák nem foglaltak
egyértelműen állást ebben a kérdésben. A statisztikák szerint a fiatalabbak próbáltak meg ingázó életmódot élni, s a hatvanas években ez okozta a termelőszövetkezetek legfőbb munkaerő-problémáját is, hiszen így a termelőszövetkezetekbe
jórészt a családok idősebb tagjai léptek be. A vizsgált időszakban, 1960–1980 között mindvégig 45–41% között volt az ingázókon belül az ifjúsághoz (14–29 éves
korosztály) tartozók aránya.18

17

18

A rossz utazási körülmények bemutatása gyakori témának számított a fotókon, filmekben,
újságcikkekben és a tudományos munkákban is. A vita akörül forgott, hogy az utazási körülményekről az ingázók tehetnek-e, vagy ők csak elszenvedői a rossz utazási viszonyoknak.
Erre a kérdésre az ingázók belső jellemvonásainál térek vissza.
Az ingázók korosztály szerinti megoszlásáról lásd a 2. grafikont.
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Nemi arányok
A kizárólag férfi karikaturisták alkotta képi világban a nők nemigen kaptak helyet,
csak két rajzon (10, 13. kép) jelent meg női ingázó. Egyik ingázókkal vagy ingázással foglalkozó tudományág sem szentelt kiemelt figyelmet az ingázók nemenkénti
összetételének.19 Holott az ingázásban résztvevő nők száma és aránya országos
szinten jelentősen emelkedett a korszakban.20 1960-ban minden hatodik aktív kereső férfi és minden tizenötödik nő dolgozott lakóhelyén kívül. 1970-ben minden
negyedik férfi, a nők közül minden nyolcadik aktív kereső volt napi ingázó.
Mindezek miatt érdemes elgondolkozni azon, hogy Ludas Matyi, igazodva
a vizuális, audiovizuális média egyéb formáihoz, miért ábrázolt szinte kizárólag
férfi ingázókat? Hipotézisem szerint a rajzolók távolsági ingázókat21 szerettek volna ábrázolni, akik között – szemben a napi ingázókkal – valóban elenyésző arányban voltak a nők. A hipotézis igazolásához meg kell nézni, hogy milyen volt a napi
és távolsági ingázókról készült rajzok aránya.

Ingázás típusai szerinti megoszlás
Hat gúnyrajzról (2, 3, 4, 5, 6, 7. kép) lehet elmondani, hogy kifejezetten távolsági
ingázókat ábrázolt, mivel ezeknek a helyszíne munkásszállás vagy munkásvonat
volt. Négy rajz biztosan napi ingázókat ábrázolt (1, 8, 12, 13. kép ). A 13. kép
feliratából kiderül, hogy a busz rövid távon közlekedett, a 12. kép szövege szerint
az ingázó naponta járt haza, és az 1. és 8. kép esetében is kiderül, hogy az otthoni
környezetben ábrázolt ingázók naponta jártak be a munkahelyükre. A maradék
hat képről teljes bizonyossággal azonban nem állapítható meg, hogy milyen típusú
ingázókat akart megörökíteni. Azt tehát nem lehet kijelenteni, hogy a rajzok kifejezetten csak távolsági ingázókat ábrázoltak, így a női ingázók mellőzésének oka
sajnos – e tanulmány keretei között – megválaszolatlan kérdés marad.
Felmerül azonban, hogy a karikatúrák által nagyjából fele-fele arányban reprezentált távolsági és napi ingázók megoszlása egyezik-e a statisztikai adatokkal?
A nagyobb távolságról utazó, hetente, havonta vagy ritkább időközönként ha19

20
21

Férfi ingázókat mutattak be a következő filmek: Fekete vonat (1970), Hazai pálya (1968), Csigalépcső (1958), Oda-vissza (1962).
Az ingázók nemek szerinti megoszlását lásd a 1. grafikonon.
A Ludas rajzolói, szerkesztői és előfizetőinek többsége Budapesten élt, s ezért itt, a pályaudvarok környékén találkozhatott a legtöbb – első ránézésre is szembetűnőn – nem városi
munkással.
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zajáró – úgynevezett távolsági ingázók – az összes ingázónak egészen elenyésző
hányadát tették ki.22 A jelentős számban és arányban jelenlevő napi ingázók a karikatúrákon, csakúgy, mint a média egyéb formáiban, alulreprezentáltak voltak.
A demográfia-statisztika,23 a földrajztudomány,24 a településtudomány,25 illetve a
közlekedéstudomány26 azonban kizárólag a naponta ingázókkal foglalkozott, leginkább csak a munkavégzés céljából naponta ingázókkal, de volt olyan eset is, amikor a tanulókra is kiterjesztették a fogalmat. Míg a kriminológia27 csak a távolsági
ingázókat vizsgálta, addig a közgazdászok,28 szociológusok,29 pszichológusok30 a
napi és távolsági ingázók életét is kutatták.

Öltözet, hajviselet, testalkat
Annak ellenére, hogy az ingázók több tudományterület érdeklődésének homlokterében álltak, az ingázók külső tulajdonságainak ismertetésével egyik tudományterület sem foglalkozott. A karikatúrák azonban remek elemzési terepet kínálnak
az olyan külső tulajdonságok megfigyelésére, mint az öltözék, a hajviselet, testalkat. Az 1. képen, amely a már többször említett tsz-szervezési időszak során
keletkezett, az ingázó férfi vonásai a kulák ábrázolás trendjeit követték: pocakos,

22

23
24
25
26
27
28

29

30

A bejárók számáról 1960-ban készült először országos, minden iparágra kiterjedő felmérés,
ekkor 636.000 főt, minden nyolcadik aktív keresőt tartottak számon ingázóként. Az ingázók száma és aktív dolgozókon belüli aránya folyamatosan nőtt: 1970-ben már: 977 000 fő,
minden ötödik aktív kereső, 1980-ban pedig 1 218 000 fő, minden negyedik aktív kereső ingázott naponta. Az államszocializmus időszaka alatt a távolsági ingázók számáról rendszeres statisztikák nem készültek, kizárólag az 1970. és 1980. évi népszámlálás tartalmazza az
úgynevezett „huzamos ingázók számát”, 1970-ben: 320 220, 1980-ban: 270 818, akik közül
70 000 bejáró is volt, tehát nemcsak állandó, hanem ideiglenes lakása sem esett egybe munkahelyének településével. Az aktív keresők naponta ingázók, ritkább időközönként ingázók,
helyben dolgozók száma szerinti megoszlását lásd a 3. grafikonon.
Lásd: Szabady (szerk.) 1964; Acsádi 1964; Orlicsek 1960.
Lásd: Beluszky 1961; Vörösmartiné 1971; Sárfalvi 1965, Lettrich 1975.
Lásd: Gerle 1974; Deák 1965; Perczel 1974; Preisich 1972.
Lásd: Bárány–Pápai 1964; Palotás 1965.
Lásd: Gödöny 1976.
Lásd: Venyige–Józsa–Gyetvai 1975; Berettyán 1965; Losonczi 1968; Losonczi 1973;
Mód 1978.
Lásd: Nemes–Rozgonyi 1968; Bőhm–Pál 1985; Andorka 1979; Konrád–Szelényi 1971; Kemény 1972.
Lásd: Gelléri 1977.
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bajszos férfi mándliban és csizmában.31 A hatvanas évek végétől, a hetvenes évek
elejétől az ingázókról eltűnt a csizma és a mándli, kezükbe szépen lassan előbb
– a távolsági ingázásra utaló – bőrönd, majd egyre inkább aktatáska került. Az
ingázókat az idő múlásával egyre inkább városi munkásöltözetben ábrázolták
(12,13,14, 15. kép). A nyolcvanas évekre pedig az ingázó lumpen elemekre hasonlított: hosszú hajjal, borostával, farmer/trapéz nadrágban, késsel a kezében szerepelt a karikatúrákon. (7. kép).
Megfigyelhető, hogy egyre inkább halványodtak az ingázók paraszti jellemvonásai, s erősödtek a városi, munkás jegyei. Számos kutatás32 bemutatta, hogy idővel egyre inkább elterjedt lett falun is a városi, modern ruha viselete, s fokozatosan
csökkentek a különbségek a divat követésében. A vizsgált időszak rajzain folyamatosan fiatalodtak: míg a hatvanas években inkább az ötven év fölötti korosztály,
addig a nyolcvanas években leginkább a húszas éveikben járók testesítették meg
az ingázót.
A tsz-szervezés időszakában, amikor a rajzolók kulákként ábrázolták az ingázókat, a párt számára a legfőbb belső ellenségnek a tsz-be be nem lépő gazda
számított, akit szintén hasonlóan ábrázoltak. A nyolcvanas években pedig a párt
egyik belső ellensége a lázadó, nyugati mintákat követő fiatalság volt. Tehát az
ingázók ábrázolásában olyan értelemben mégis volt állandóság, hogy mindvégig a
párt számára aktuális belső ellenségnek számító alakok jellemvonásait jelenítették
meg a rajzok.

Érzelmek
Az eddig említett külső tulajdonságokról ugyan nem, de az ingázók belső tulajdonságairól, érzelmeiről gyakran publikáltak a tudományos igényű lapokban és
a sajtóban is. A fentebb említett katalízis modell által használt csoportosítást követve a következő sorokban összefoglalom azokat az érzelmeket, amelyekkel az
ingázókat felruházták. A rajzok döntő többségében az unalom érzelmi főcsoport
érzelmei jelennek meg: leginkább a közömbösség, a kedvtelenség, az érdektelenség,
a komorság, az apatikusság.
1) Az ingázó például érdektelen aziránt, hogy az adott nap hol dolgozik, milyen
munkát végez (1. kép). Van olyan karikatúra is, ahol nem magára az ingázóra,
hanem a többi, tsz-ben dolgozó családtagra jellemző az érdektelenség. (8. kép)
31
32

A kulák fogalmának változásait lásd: Bolgár 2008: 50–93.
Valuch 2004.
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Ezeknek a karikatúráknak a keletkezésekor még Rákosi Mátyásnak az 1951es Országos Bányászértekezleten megtartott beszéde volt irányadó az ingázók
jellemzését illetően. Rákosi szerint az ingázók demoralizálják a munkát, gyakrabban mennek táppénzre, zaklatott életet élnek, fáradtak, kevésbé végeznek
precíz munkát, nem aktívak a közösségi programokon, fejlődésre, tanulásra képtelenek, káros hatással vannak a társadalomra.33 Az 1. képen bekötött
szemmel ábrázolt ingázó számos tulajdonsága megfelel a Rákosi által felsoroltaknak: demoralizálják a munkát azzal, hogy későn mennek dolgozni (8. kép),
zaklatott életet élnek (8. kép), káros hatással vannak a munkaszervezésre, s így
közvetve a társadalomra is azzal, hogy véletlenszerűen döntik el, milyen munkát végeznek aznap (1. kép).
2) Az ingázó családja érdektelen a tsz-ben végzendő munka iránt is (8. kép), ahogy
azt egy szintén a tsz szervezés idejében, 1960-ban publikált rajz bemutatta. Ennek a rajznak az értelmezéséhez tudnunk kell, hogy a tsz-ek az első években
nemcsak munkaerő-, hanem munkafegyelmi problémákkal is küzdöttek, ami
leginkább az otthonmaradt munkaerő alulmotiváltságának, a bérek és a juttatások kiszámíthatatlanságának és a rendezetlen körülményeknek tudható be.34
A munkafegyelmi problémák fokozottabban jelentkeztek azoknál a családoknál, ahol a családokban ingázók is voltak, hiszen ők kevésbé függtek anyagilag
a tsz-ektől.
3) Több karikatúrán (3, 9, 13. kép) azt láthatjuk, hogy az ingázó közömbös az utazási körülményeket illetően is: tűri a zsúfolt, fűtetlen járatokat. Egymás után,
rendezett sorban, hóemberként masírozó ingázók apatikusan veszik tudomásul a szörnyű utazási körülményeket (3. kép). Az ingázók utazáshoz való hozzáállásával pszichológusok, kriminológusok, de leggyakrabban szociológusok
foglalkoztak, a témát leginkább a szociográfia mutatta be.35 A szakemberek
többségének a véleménye az volt, amelyet Mód Aladárné is megfogalmazott:
„Még mindig sok a piszkos, takaritatlan vasúti kocsi és autóbusz. Sokan utaznak állva, és gyakorta hiányzik a fűtés. Még mindig dívik a szeszesital törvénytelen árusítása, ennek következtében az italozás és a trágár beszéd. A bejárók
utazási körülményei csak nagyon lassan javulnak, hiszen ezek a panaszok már
húsz évvel ezelőtt is ismeretesek voltak. (…) Talán kényelmes, hogy a bejáró
munkások húsz évig is elviselték ezeket a körülményeket: nem kényszerített
alapos változásra. De ez a kényelem nagyon sokba kerül a társadalomnak:
33
34
35

Rákosi beszéde az Országos Bányászértekezleten, 1950. november 26-án. Rákosi 1951.
A tsz-ek gazdasági nehézségeiről lásd Varga 2009: 1–27.
Lásd Erdei 1971; Csák 1977; Mesterházi 1974; Berkovits 1976.

461

_Hajnal István Kör kötet_.indd 461

2019. 06. 12. 15:14:53

Az érzelmek története

Kisőrsi Zsófia

azok, akiknek ebben nem elevenebbek az igényei, másban is igénytelenek, akik
passzívan elviselik a saját magukat érintő rossz körülményeket, nyilván még
inkább passzívak a köz ügyeiben.”36 A szakemberek tehát látták, hogy a rossz
utazási körülményeket nem az ingázók idézik elő, de azt is elismerték, hogy
ezek a körülmények negatív irányba befolyásolják az ingázók utazási magatartását. A sajtóban megjelent cikkek kevésbé voltak objektívek, azok inkább
amellett foglaltak állást, hogy az ingázók tehetnek a szörnyű utazási körülményekről.
A harag főcsoportba tartozó érzelmek egy része szintén gyakorta jelent meg a
karikatúrákon: az ingázók dühösek, elégedetlenek, erőszakosak, idegesek, ingerültek, lázadók és kötekedők. Ez az érzelem is elsősorban az utazási körülményekhez kapcsolódott. Van olyan karikatúra (2. kép), amely az előzőkkel ellentétben
az ingázókat az utazási körülményekkel (leginkább lassúsággal) elégedetlennek
jeleníti meg. Több rajz az ingázókat erőszakosnak mutatja be (6., 7. kép). A rajzok
többségén az ingázók olyan emberek, akik többféle módon megszegik a szocialista
normákat: isznak és ittas állapotuk miatt beszámíthatatlanok (6, 11, 12, 15. kép).
A tudományos igénnyel készült elemzések általában nem választották szét egymástól a bűnözést és az alkoholizmust, mindkét jellemzőt a deviáns magatartás
számlájára írták. Berettyán László37 az elsők között, 1965-ben, az Országos Tervhivatal összevont munkaerő-mérlegeinek elemezése során arra a következtetésre jutott, hogy: „Az a körülmény, hogy a hosszú utazási idő folytán szabad idejük nagy
részét is állandó lakóhelyüktől távol töltik, több más szempontból szintén hátrányos következményhez pl. a családi kötelék meglazulásához, alkoholizmushoz stb.
– vezethet.”38 A későbbi években a különböző tudományterületekről érkező szerzők nagy része általában csak és kizárólag a távolsági ingázók életformájához társította a deviáns magatartást.39 Közülük csak az Országos Kriminalisztikai Intézet
igazgatójaként dolgozó Gödöny József 1976-ban megjelent, A társadalmi-gazdasági fejlődés és bűnözés című monográfiájából idézek: „Az egyedül élő apa ki van
téve olyan veszélyeknek (a szabad idő helytelen kihasználása, alkoholizmus stb.),
amelyek bűnözéshez vezetnek. Még inkább ez a helyzet a fiatalkorú vagy fiatal fel36
37
38
39

Mód 1978: 74.
Berettyán 1965: 42–48, 81–86.
Berettyán 1965: 46.
A Venyige, Józsa Gyetvai szerzőpáros 1975-ben úgy fogalmazott, hogy: „Az ingázásnak ennél (távolsági ingázás) a formájánál különösen gyakoriak a nemkívánatos hatások, alkoholizmus, bűnözés stb.” Tar Sándor 1981-ben publikált A 6714-es személy című írása egyszerre
mutatta be az ingázókat kiszolgáltatott és deviáns magatartású munkásoknak.
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nőtt (fiú, lány) családtag családból való elvándorlása esetén. A városi környezet, a
kellő élettapasztalat hiánya kedvező talajt hoz létre olyan hatások érvényesülésére,
amelyek bűnözéséhez vezetnek. Lányoknál pl. prostitúció, a fiúknál huligánkodás, testi sértések, lopás, galeri tevékenység jelentkezik leginkább.”40 Gödöny írása
egyedülálló abban a tekintetben, hogy tudományos igénnyel, ok-okozati összefüggéssel írta le az inkább csak a média különböző formái által közvetített problémákat. Bőhm Antal és Pál László 1985-ben Társadalmunk ingázói – az ingázók társadalma című kötetükben41 arról írtak, hogy a bejárók között is magasabb arányban
fordulnak elő deviáns magatartást tanúsító egyének (alkoholizmus, kriminalitás).
A fáradtság főcsoportba tartozó érzelmek, mint a kialvatlanság, kimerültség,
levertség, nyűgösség, stresszes élet nagyon gyakran megjelent a karikatúrákon. A
hóemberként masírozó ingázók kimerültek (3. kép), a buszra tolakodva felszálló
ingázók nyűgösnek és stresszesek tűnnek (14. kép), a 13. képen látható ingázókon
szintén levertség látszik. Elsők között, ahogy korábban utaltam rá, Rákosi jelentette ki, hogy az ingázókra jellemző a fáradtság s ezzel összefüggésben a kevésbé
precíz munkavégzés. Az ingázók mint örökké fáradt emberek jelentek meg a filmeken, fotókon, újságcikkekben és a tudományos igénnyel írt szövegekben is.
A fáradtság ábrázolásakor az alkotók egy része az ingázóknak a gyári munka
iránt érzett elhivatottságát emelte ki, míg mások inkább munkahelyi helytállásuk
problémáit hangsúlyozták. Utóbbiak közül voltak, akik árnyaltabban fogalmaztak
az ingázók munkavégzését illetően, mint például Nemes Ferenc és Rozgonyi Tamás: az ingázók esetében „megnő például a tétlen pihenésre fordított idő aránya
és szinte lehetetlenné válik a szakmai továbbképzés. […] Az ingázás a dolgozók
számára komoly fizikai megterhelést jelent, így már fáradtan érkeznek munkahelyükre és ez bizonyos mértékig befolyásolja munkakedvüket is.”42 De a legtöbben
inkább Szántó Miklóshoz és Fukász Györgyhöz hasonlóan a deviáns viselkedési
formákkal társították az ingázókat jellemző kimerültséget: „Agyonfáradt emberek, akiket csak az ital vagy a kártya ráz fel, és a legjobb esetben szurkolók a mec�cseken.”43
A fáradtság ábrázolása kapcsán érdemes utalni arra, hogy jelentős számú újságcikk, tanulmány hibáztatta az ingázókat a kimerültségükért. Ők leggyakrabban szintén Rákosinak a „kétlakiakról” szóló beszédének logikáját emelték át. Az
érvelés szerint az ingázók azért fáradtak, mert túlságosan is fontos nekik az anyagi
40
41
42
43

Gödöny 1976: 201–202.
Bőhm–Pál 1985.
Nemes–Rozgonyi 1968: 29.
Szántó–Fukász 1964: 126.
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gyarapodás, hasznot akarnak húzni a tsz-ben és a háztájiban folyó termelésből is.44
A felsorolt fő érzelemcsoportok mellett amolyan „mellékérzelmekként”, más
érzelmekkel együtt szerepelnek a zavarodottság főcsoportba tartozó érzelmek,
úgy mint a bizonytalanság, elveszettség, frusztráltság, tehetetlenség, zavartság. Az
ingázó tehetetlenségét tükrözheti az 1. kép esetében már említett bekötött szemű
munkaválasztás is. De az utazási körülményeknek kiszolgáltatott emberek élethelyzete is értelmezhető kiszolgáltatottnak, annak ellenére, hogy ábrázolásuk nem
ezt a fő érzelmet tükrözik. (3, 13, 14. kép)
Hasonló mondható el a szomorúság főcsoportba tartozó érzelmekről is. A 13.
képen ábrázolt ingázók amellett, hogy láthatóan közömbösek az útviszonyokat
illetően, rosszkedvűek, mélabúsak, gondterheltek. A 14. képen látható ingázók
szintén nemcsak dühösek, hanem gondterheltek is. A félelem főcsoportba tartozó
érzelmek, mint a bizalmatlanság, a zárkózottság, a gyanakvás, a rettegés ritkábban
jelennek meg. Talán csak a 9. képen szereplő ingázóról jelenthető ki teljes bizonyossággal, hogy bizalmatlan a kollégáival és az utastársaival szemben.
A hét fő érzelemcsoportba tartozó érzelmek közül az üresség főcsoportba sorolható érzelmek, mint például a reménytelenség, szégyenérzés, kiüresedettség
nem jelennek meg direkt módon a rajzokon. Azt azonban mégsem lehet állítani,
hogy ezek az érzelmek távol álltak volna az ábrázolni kívánt ingázók jellemzésétől. Hiszen egyéb forrásokból (szociográfiákból, filmekből) jól ismerjük a 12.
és 15. képen megjelenő restiben lerészegedő ingázók életét, a reménytelenséget,
ürességet. Ami együtt jár azzal, hogy az ingázó inkább a kocsmát és haverokat
részesíti előnybe a családja helyett, ahogy azt például a Fekete vonat című dokumentumfilm is bemutatja.

Összegzés
A karikatúristák ingázókat ábrázoló rajzainak voltak tehát közös jegyei, annak ellenére, hogy a nem homogén ingázó alakot mutattak be. A Ludas Matyi ingázója
általában olyan kortalan férfi volt, aki nem naponta, hanem ritkább időközönként
járt haza a családjához, s legtöbb idejét az ingázó kollégái körében töltötte. Az
évek során a Ludas Matyi ingázója egyre inkább követte a városi trendeket mind
öltözékben, mind hajviseletben. Az ingázó az utazási körülményeinek alakítása
és a gyári munkavégzés iránt általában közömbös, s érdektelensége rossz hatással

44

Erről lásd bővebben: Varga 2012b: 93–107.
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van családja munkavégzésére is. A családját ritkán látó ingázó hajlamos a deviáns
viselkedésre: agresszivitásra és alkoholizmusra egyaránt.
A Ludas Matyi ingázóképe leginkább abban hasonlított a filmeken, a fotókon,
illetve az újságcikkekben közvetített képhez, hogy az ingázókra leginkább mint a
„fekete vonatok” közönségére tekintett, s a távolsági ingázók életének sajátosságait
karikírozta ki. A fenti sorokban olvashattunk arról, hogy a Ludas Matyi milyennek mutatatta a távolsági ingázókat, de az összehasonlításhoz szükséges megismerni a média egyéb formái által közvetített jellemzést is.
A filmeknek és a cikkeknek több olyan, a, „fekete vonatok közönségéről” szóló
témája volt, amelyekre a karikatúrák nem tértek ki. Ilyen volt például a házastársi hűtlenség, az ingázók és a városi kollégák közötti konfliktus; az ingázók nem
voltak aktívak a munkaidő utáni programokon, elidegenedtek a falutól és a mezőgazdasági munkától, beilleszkedési problémáik voltak a gyárakban. Azokban a
megyékben, ahol magas volt a naponta ingázók száma – például Vas megyében – a
sajtó gyakran beszámolt a biciklivel vagy gyalog, naponta vagy hetente bejáró nők
problémáiról, az ágybérletek siralmas körülményeiről is. A Ludas Matyi karikatúrái tehát nem jelenítettek meg olyan ingázást vagy ingázót jellemző tulajdonságot,
amit más médiaformátum ne mutatott volna meg, azonban számos, máshol megjelenő témát nem dolgozott fel.
Az elemzés zárásaként mindenképpen érdemes kísérletet tenni annak az igencsak összetett kérdésnek a megválaszolására, hogy mennyiben tükröződtek a korszak ingázó létének tényleges visszásságai a Ludas Matyiban.
Mindenképpen érdemes ketté választani a kérdést a napi és távolsági ingázók esetére. A naponta bejáró falusiak kezdeti egyik legfőbb problémája a városi
munkahely megszerzése s az ehhez szükséges munkakönyv elkérése volt a községi tanácstól. Szintén problémás volt a bejárás a vasúti megállóval nem rendelkező falvakból, az itt élő emberek százezrei mindannyian biciklivel és/vagy gyalog
kényszerültek ingázni. A bejárók gyermekeinek óvodában, bölcsödében történő
elhelyezése is számos akadályba ütközött. Gyakori gondot okozott a bejárók napi
élelmiszervásárlásának megoldása a boltok rövid nyitva tartása miatt. A falusi bejáróknak sok fájdalmat okozott, hogy szokásaik, beszédmódjuk, öltözetük miatt
kiközösítették őket a városiak. A naponta bejáróknak nagy terhet jelentett, hogy
meg kellett felelniük a faluközösség és a gyári közösség elvárásainak. Ezekről a
problémákról a karikatúrák nem szóltak.
Ugyanez nem mondható el a távolsági ingázók esetében. Azt nyilvánvalóan
nem lehet állítani, hogy a karikatúrák a távolsági ingázók életét jellemző minden
apró részletet megjelenítették volna, de például a távolsági ingázók utazási kö-
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rülményeit, családi életük nehézségeit, a munkásszállások sanyarú állapotát, az
őket jellemző egészségromboló magatartást (mint például az alkoholizmust) bemutatták a karikatúrák. Úgy gondolom, hogy az elemzett karikatúrákra igaz lehet
a tanulmány elején idézett megállapítás, miszerint „Az igazi karikatúra (amely
gondos ápolás útján, kedvező időjárás esetén nő nagyra), a nap, a hét vagy a kor
emblémáját képes megrajzolni.”45
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„Neki kell megköszönnünk, hogy hazánkban
mindenhol gyönyörű iskolák emelkednek.”
A hála szerepe a 19. század végi magyar politikai
gondolkozásban és a „hálátlan” Horvátország
A dualizmus kori magyar-horvát kapcsolatok kutatása során, a két nép egymásról alkotott képét vizsgálva minduntalan föltűnik az a jelenség, hogy a sematikus, többnyire ellenséges nemzetiségi portrékkal1 szemben a magyar politikai
gondolkodásban mintha két Horvátország létezett volna: egy idealizált, testvéri,
bajtársias, a magyarságnak hálás, illetve egy csalódást keltő, telhetetlen, hűtlen,
mindenek előtt pedig hálátlan ország. A horvát publicisztikák és politikai beszédek ugyanakkor következetesen visszautasították mindkét elképzelést. A horvát
önkép értelemszerűen nem csupán a magyarokhoz való viszony és főként nem
a hála kérdése kapcsán formálódott, ráadásul a hálás és a hálátlan Horvátország
képében közös, hogy a kérdéses viszonyban ő az alárendelt szereplő. A horvátság
önképe és a magyar nyilvánosságban megalkotott imázsa tehát akkor sem találkozott, amikor utóbbi jóhiszeműen egy idealizált, pozitív portrét rajzolt; ellenkezőleg, ez a kép is irritálóan hatott. Pesty Frigyes megfogalmazása pedig jól érzékelteti, hogy ez a helyzet azután milyen értetlenséget válthatott ki magyar oldalról: „Ez
a Horvátország azt, a mit nyert és a mire neki históriai joga nem volt, ajándéknak
sem akarja tekinteni, nem akarja elismerni, hogy a kettőnk közti viszonyban az
egyik fél a nagylelkű adakozó, a másik fél a hálásan elfogadó. Pedig akárhogy csűrik csavarják horvát uraimék a dolgot, azt a tényt csak annyiban lesznek képesek
módosítani, hogy a »hálás« melléknevet elmellőzzék.”2
Horvátországgal szemben tehát nem csupán lojális magatartást, de egy érzelmet is elvárt volna a magyar politikai elit és a közvélemény. Jobb híján, hazaszeretet híján, hálát. Sajátos szóhasználat tanúskodik arról, hogy valóban valamiféle
kollektív attitűdöt, általánosan jellemző viszonyulást érthetünk ez alatt. Az „erkölcs” szó jellegzetes használatáról van szó, amelyet, hasonlóan a francia moeurs
1
2

Tamás 2014.
Pesty 1885: 82.
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kifejezéshez, gyakran közszellem, közhangulat értelemben alkalmaznak forrásaink. 1883-ban például Apponyi Albert egy országgyűlési vitában így fogalmazott:
„…a magyar államférfiúi hivatottságnak valóságos próbakövét képezi azon feladat
megoldása, mely a horvát területen sem lehet más, mint: fentartani (sic!) és biztosítani a magyar államnak egységét és pedig nemcsak külsőleg, nemcsak formailag, mi a kölcsönös hatalmi viszonyoknál fogva nem volna nehéz, de erkölcsileg
(Kiemelés tőlem – E.V.) is ugy, t. i., hogy Horvát-Szlavonországok ne képezzék a
közös államra nézve az állandó nyugtalanságnak és gyengeségnek alapját.”3
Ennek az elvárásnak olyan tömeges dokumentációját olvashatjuk a sajtó, az
országgyűlési viták, a politikai pamfletek szövegeiben, ráadásul, mint látni fogjuk, pártpreferenciáktól gyakorlatilag függetlenül, hogy érdemes föltenni a kérdést: mit is takar a hála szó ebben a diskurzusban? Hogyan rekonstruálhatóak
jelentéstartalmai? Milyen szerepet tölt be a hála a dualizmus kori magyar politikai
gondolkozásban, és változik-e ez a szerep az idő előrehaladtával?
A fogalmi keret nem adott: míg az ajándék(ozás) Marcel Mauss alapvető munkája4 óta intenzív és interdiszciplináris kutatás tárgya, az ajándékra adott kedvező
érzelmi – tehát hangsúlyosan nem gazdasági vagy kulturális – reakciót, a hálát,
vagy éppen a hálátlanságot nem övezte társadalomtudományos érdeklődés s a
történészek látókörébe is alig kerül. Véleményem szerint azonban kulcskérdésről van szó, ha soknemzetiségű társadalmak együttélési mintázatait vizsgáljuk.5
Az Osztrák-Magyar Monarchia keretein belül kialakult versengő nemzetépítési
stratégiák összeütközése során ugyanis a konfliktus egyik eredője éppen a nemzetek hierarchiájában gondolkodó nacionalizmusok találkozása volt az emancipációra irányuló, „új” nemzeti törekvésekkel. A kétfajta nemzeti program eltérő
fogalomkészlettel dolgozott, amelyek szinte alig találkoztak, és ez a távolság látványos formát öntött a tárgyalt félreértésben: az egyik fél adni vél, míg a másik,
3
4
5

Apponyi 1883.
Mauss 1925.
A hálátlanság sztereotípiája Tamás Ágnes kutatásai szerint a szlovákokkal kapcsolatban is
felmerül, amit „általában az »Adj a tótnak szállást, majd kiver a házadból« szólás variációival fejeztek ki.” Tamás nem vizsgálja azonban, hogy hogyan alakult ki ez a szlovák-kép, és
milyen funkciója volt a politikai élclapok cikkeiben. Tamás 2014: 163. Lévén, hogy az adó
és a kapó hierarchizált szerepei szorosan kapcsolódnak a civilizációs küldetéstudathoz,
gyakran jelennek meg koloniális kontextusban. Ilyen irányú elemzés például: Pérez 2008,
különösen a 4., On Gratitude as Moral Currency of Empire c. fejezet: 175–228. Noha a többé-kevésbé tágan értelmezett posztkoloniális szemlélet a Habsburg Birodalom kutatásában
is érvényre jutott (összefoglalóan: Ruthner 2003), tudomásom szerint a birodalom népeinek
belső aszimmetriáiból fakadó érzelmek történetét még nem dolgozták fel.
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a nemzeti önrendelkezést célul tűzve, minden mást kéretlen alamizsnaként utasít vissza. Ezek a különbségek, ellentmondások „a másokról alkotott kép és az
önkép jellegzetesen komplementer elemein”6 keresztül is megmutatkoznak. Ez a
tanulmány tehát a nemzeti sztereotípiakutatásokhoz kíván kapcsolódni, elfogadva
Hans Henning Hahn definícióját, amely szerint a sztereotípia egyfajta „érzelmekkel telített értékítélet”.7
Hanák Péter és Tamás Ágnes munkáihoz hasonlóan nagymértékben támaszkodtam publicisztikákra és élclapi műfajokra, mivel a sztereotípia maga mint „kategóriával társult túlzáson alapuló nézet”8 a szintén a túlzás eszközével élő karikatúrákban könnyen megragadható. A túláltalánosító sztereotípiák használatának,
sőt további egyszerűsödésének, esszencializálódásának kedvez a politikai krízishelyzet, vizsgálatom tárgyául ezért három, a magyar-horvát kapcsolatok szempontjából válságos időpontot választottam. Az 1883-as horvátországi magyarellenes megmozdulások, Ferenc József 1895-ös zágrábi látogatása és az 1903-ban
kitört magyarellenes tüntetések lesznek tanulmányom fókuszpontjai. A három
időpont hasonló a tekintetben, hogy a nemzeti sztereotípiák alakulása valamilyen
konfliktus mentén vizsgálható, merőben különbözik azonban abból a szempontból, hogy milyen politikai klíma és közhangulat uralkodott az adott pillanatban
Magyarországon, vagyis hogy milyen talajra is hullott a zágrábi események híre.
Mindhárom eseménnyel kapcsolatban terjedelmes forráskorpuszt lehet ös�szeállítani azokból a szövegekből, amelyek direkt vagy indirekt módon a magyar
áldozatkészségre, nagyvonalúságra és az erre érdemtelen horvátság reakcióira
építik retorikájukat. Jelen tanulmányban minden esemény kapcsán csupán egykét, általam jellemzőnek vélt forrást mutatok be, amelyek elemzése segíthet a feltett kérdések megválaszolásában. A választott történelmi pillanatok és a források
jellege miatt is erősen konfliktusos kép bontakozik ki a szemünk előtt. Ez megfelel ugyan céljainknak, hiszen rámutat a kritikus helyzetekben kikristályosodó
idegen- és önészlelés sajátosságaira, de mindenképpen torzítja azokat a víziókat,
amelyek a két nép sok évszázados együttélése során formálódtak.
Ahol van lehetőség a sajtóforrások más szövegekkel való ütköztetésére, szembeszökő az előbbiek sajátosan egyoldalú, konkrétan a politikai-nemzeti szempont
elsődlegességét propagáló karaktere. Érdekes példája olvasható ennek a torzításnak Sokcsevits Dénes könyvében, aki a millenniumi magyar kiállítással kapcsolatos horvát attitűd vizsgálatakor kimutatta, hogy noha a horvát sajtó majd’ egésze
6
7
8

Tamás 2014: 10.
Hahn 1995: 191.
Allport 1999: 285.
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elutasította a közös ünneplést, a vezető ellenzéki orgánum, az Obzor pedig egyenesen a kiállítás bojkottjára szólított fel, a statisztikák arról tanúskodnak, hogy az
ünneplés hónapjaiban nagyon is szép számmal látogattak Horvátországból Budapestre.9 Ugyanígy, noha a magyar sajtóban, mint látni fogjuk, számtalanszor
tematizálódik a vasút mint a magyar állam nagy teljesítménye, amelyért hálát vár
el a horvátságtól és teljes értetlenséget vált ki a vasút – pontosabban a Magyar Államvasutak – elleni minden szimbolikus fellépés, levéltári forrásokból úgy tűnik,
hogy a vasúttal kapcsolatos konkrét, helyi problémákat a magyar állam pragmatikusan igyekezett kezelni. Amikor például Károlyváros először ingyen átengedte
a Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztériumnak a városi pályaudvar építésére kiszemelt telket, majd az 1873-ban kitört válság következtében, pénzszűkére
hivatkozva, a felajánlást visszavonta, a Közlekedés- és Közmunkaügyi, illetve a
Pénzügyminisztérium rövid levelezés és alkudozás után megvásárolta a telket. Az
üzenetváltások során, annak ellenére, hogy a károlyvárosi városi tanács nem volt
hajlandó tekintetbe venni (sőt, egyáltalán elismerni), hogy a település forgalmára
nézve feltehetőleg élénkítően hat majd a vasút, a magyar politika részéről nem
merült fel a hála-hálátlanság kérdése, az érdekek ütközését kizárólag pénzügyi
szempontok szerint értelmezték.10 Lévén hogy a vasút a telekkérdések gyakorlati dilemmáin messze túlmutató, a nemzetépítési stratégiák ütközőpontjában álló
kérdéseket vetett fel, ez a példa jó tükröt tart a sajtószövegek elé, forrásaink korlátainak észben tartására szólít.
Az első választott pillanat, 1883 fordulópont a két nemzet egymásról alkotott
képének tekintetében. A magyar-horvát kiegyezést ugyanis a magyar sajtó zöme
irreálisan jó színben tüntette fel, és annak horvát kritikusait „törpe kisebbségként”
mutatta be. Ilyen előzmények után a közvéleményt meglepetésként és keserű csalódásként érte a hetekig tartó, emberéletet is követelő eseménysorozat.11 A horvátságról a kiegyezés óta kialakult pozitív kép pillanatok alatt vált ellenségképpé,
abból is a legsötétebbé, az áruló alakjává.
E kép kialakításában nagy szerepet játszott a már idézett Pesty Frigyes, aki a
tüntetések kirobbanásától Khuen-Héderváry Károly báni kinevezéséig, tehát a
rendkívüli helyzet hivatalos feloldásáig eltelt három és fél hónapban nem kevesebb
mint 29 publicisztikában fejezte ki felháborodását, és ezek közül húsz tárgyalta
9
10

11

Šokčević 2006: 190.
MNL OL K173 9. 1075. A horvátországi bán átküldi Károlyváros közönségének nyilatkozatát
az ott létesítendő pályaudvar építésére szükséges terület átengedése tárgyában, 1873. október
25.
Šokčević 2006: 37–38. és Sokcsevits 2011.
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valamilyen módon a hálátlanság kérdését. „Jogfeladásainkkal, anyagi áldozatainkkal, önérzetünk meghajlásával nem szereztünk mi testvért, nem megbízható
szövetségest, hanem erősítettünk ellenséget, ki minden adományunkat nemzeti
létünk ellen fordítja.”12 Apponyi Albert az országgyűlésben hasonlóképpen érvelt:
„Azon ingerültség, mely Horvátországban Magyarország iránt most nyilvánul, a
magyar politika összeségében (sic!) semmi néven nevezendő igazolással nem bír.
[…] Csak az tagadhatja ezt, aki az utolsó évtizedek történetéből egyáltalában semmit sem tud, aki nem tudja azt, hogy 1848 előtt Horvátországnak autonómiája
csak a horvát vármegyék congregatió generálisában nyert kifejezést, mely nem
törvényhozó testület volt, hanem csak statútum alkotási joggal birt. Bekövetkeztek
azután azon események, melyek folytán Magyarországban az alkotmány szünetelt
és egy központosító osztrák kormány uralkodott. […] Bekövetkezett a magyar
alkotmányosság helyreállítása. A magyar alkotmány helyreállítása egyszersmind
a horvát szabadságnak feltámadása volt, de nemcsak feltámadása, de autonómiájuknak megállapítása oly mértékben, milyenben azt a történet egyetlen korszakában sem élvezték.”13 A Borsszem Jankó A két kakas vagy Miska és Mirko című
képsorozatán (1. kép) szintén ez az álláspont fogalmazódik meg, közérthetőbben.

1. kép. A horvát telhetetlenség megfogalmazása egy karikatúrán. N. N. 1883a: 6–7.

12
13

Pesty 1885: 19.
Apponyi 1883.
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A két népet megtestesítő kakasok addig-addig civakodnak az „Alkotmány” feliratú edény felett, míg az kiborul, s tartalmát a katonás papírcsákót viselő osztrák
kutya nyalogatja fel. A horvátoknak tehát nem elég a szabadság és az alkotmányos
rend, amelyet Magyarország vívott ki számukra, telhetetlenségükkel azonban csak
galibát okoznak. A karikatúra arra is rámutat, hogy a viszállyal végső soron Bécs
jár jól.14
A némileg eltérő politikai profilú (eredetileg a balközép élclapjának tartott)
Üstökös versikéjében a hálátlanság motívuma mellett enyhe kormánykritika is
megfogalmazódik, amikor szerzője arra utal, hogy következmények nélkül lehet a magyar állameszme ellen fordulni: „Forradalom, dehogy forradalom! … /
Hogy lennétek ti oly békétlenek! / A hálátlanság oly czudar hiba, / Hogy elkövetni
nincsen kedvetek. / Minek is? Hisz’ hálátlankodni már / Nektek egészen felesleges dolog, / Mikor már szemtelenkedésre is / Ezerszer volt büntetlen módotok.”15
Sokatmondó, hogy a horvát magatartást a „szemtelenkedés” szó jelzi, amely egy
csapásra megteremti az enyhén leereszkedő, atyai beszédpozíciót.
Természetesen az ellenzék soraiból hangsúlyosabb kormánykritika is megfogalmazódott, amely azonban nemcsak a keményebb fellépést hiányolta, de a
kiegyezéses rendszer felülvizsgálatára is felszólított, sajátosan összekötve így a
horvát-magyar kiegyezéskor tanúsított magyar nagylelkűség tematikáját a függetlenségi program alapjaival. „A horvát nagyravágyás a közösügyek keblén nőtte ki
magát; az az által teremtett abnormis viszonyok fújták fel e parányi néptöredékecskét nemzetté, e vármegyényi tartományocskát országgá.” – hangzott el a már idézett
országgyűlési vitában Orbán Balázstól.16
Forrásaink narratívájában a magyar politika nagylelkűségét igazi, politikai és
emberi erénnyé emeli, hogy az abszolutizmus felszámolásakor Magyarország a
keserű ’48-as, ’49-es tapasztalatok ellenére is testvérként, sorstársként tekintett
Horvátországra, vagyis hogy a társállamok kapcsolatán ejtett mély sebet a magyar
nagyvonalúság segített begyógyítani. Ebben a történeti kontextusban valóban sokakban csalódást kelthetett az 1883-ban hihetetlen erővel feltörő elégedetlenség,
14
15
16

N. N. 1883a: 6–7.
N. N. 1883b: 1.
Orbán 1883. Orbán Balázs átveszi Pesty Frigyes okfejtéseit arról, hogy a Dráva és a Száva
közötti terület valójában nem Horvátország, hanem Magyarország szerves része, és egyebekben is támaszkodik Pesty sokszor szélsőséges megnyilvánulásaira. A területi kérdés an�nyiban érdekes tanulmányom szempontjából, hogy újabb kérdésben süti rá Horvátországra
a hálátlanság bélyegét, mivel Orbán Balázs úgy érvel, hogy Alsó-Szlavóniát és a Határőrvidéket már így is mint „rossz subagallért elajándékoz[ták]”, de a horvátok még Fiumét is
maguknak követelik.
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főként mivel a közvélemény igen keveset tudhatott a felhalmozódott politikai és
még inkább szociális feszültségekről, amelyek a békétlenséghez vezettek.17
Ezek a szövegek tehát egyfajta történeti-politikai érvrendszer felvonultatásával
támasztják alá elvárásaikat. A hálát az 1848–49-es fegyveres konfliktuson való felülemelkedésért és a kiegyezés teremtette közjogi rendezésért tartanák jogosnak
és természetesnek.
1895-ben, Ferenc József zágrábi látogatása idején az a Khuen-Héderváry Károly, akit 1883-ban épp a horvát helyzet konszolidálásának feladatával ültettek a
báni székbe, már tizenkét éve töltötte be hivatalát, és ennek a több mint egy évtizednek a mérlegét készült uralkodójának bemutatni. A zágrábi egyetemi ifjúság azonban a Jellasics téren tüntetett és magyar zászlókat égetett, magyarellenes
rigmusokat skandált. A nemzeti jelképek meggyalázása közel sem keltett akkora
indulatot, mint tizenkét évvel korábban. A magyarországi sajtó nem egy optimista
korszakot követő kijózanodásról tanúskodik, hanem arról, hogy a nyilvánosság
különösebb megrökönyödés nélkül vette tudomásul az újabb konfliktust. Igaz,
a hálátlanság vádja ezúttal is megfogalmazódott, a kivívott szabadság, a közjogi
helyzet és az autonómia mértéke azonban ezúttal nem részei a diskurzusnak. Egészen más tartalommal töltődött fel a sokat használt jelző.
Egy a bán által létrehozott, gyermekeknek szóló horvát nyelvű lap, a Mali Dobrotvor (A kis emberbarát) didaktikus mesét közölt arról, hogyan is kellene éreznie
a horvátságnak az uralkodói látogatás kapcsán, hogyan kellene értékelnie a báni
kormányzatot. A történet szerint egy bizonyos Dobrinović nevű horvát nemes
kisfiával a fővárosba kirándul azon alkalomból, hogy őfelsége I. Ferenc József császár ünnepélyes látogatást tesz Zágrábban. A kisfiú tátott szájjal csodálkozik rá a
közelmúltban megszépült fővárosra, az új színházra és gimnáziumra, az ipar- és
a szakiskolára, a tanítóképző intézetre. A következőkben idézem apa és fia fiktív
párbeszédét:
„– És ki tette lehetővé ennek a sok pazar épületnek a megépítését?
– A magasságos királyi országos kormány, Khuen-Héderváry gróf, horvát bán
erőfeszítéseinek köszönhetően.
– Nagyon jó embernek kell lennie, ha lehetővé tette a horvátoknak ennek a sok
szép háznak a megépítését!?
– Bizony úgy van. Még többet is tett a horvátokért. Neki kell megköszönnünk,
hogy hazánkban mindenhol gyönyörű iskolák emelkednek. Intézetet alapított a
süketnémák és a vakok számára is, az ő kívánságára kap a zágrábi Szent István
17

Karaman 2000: 43. Az eseményekről, illetve a Tisza-kormány horvátpolitikájáról átfogóan:
Katus 1960.
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plébániatemplom minden évben tízezer forintot, csarnokot építtetett a horvát festőknek […]. Az ő törekvésére szervezték meg az 1891. évi zágrábi kiállítást. […]
Az ő fáradozásainak köszönhető az állami pályaudvar, a Szávahíd, és még sok jó
dolgot cselekedett.”18
Teljesen más hangnemben, de ugyanígy Zágráb városának kiépítettségére utal
a Borsszem Jankó versikéje: „Zágráb város, sose sáros, / Tiszta, gazdag, viruló. /
Magyar járom dehogy káros, / A horvátnak az a jó. / Mert bár közte a mogorvább,
/ Mindig ellenünk hadar. / Csak legyen a horvát — horvát, / S magyar legyen — a
magyar!”19
A hála ezekben a szövegekben egyértelműen az állami vezényletű modernizációval szemben elvárt attitűd. Jogalapját a gazdasági áldozatok, a bekövetkezett
fejlődés, röviden a kormányzati teljesítmény képezi. Az egymásról alkotott kép
ennek fényében kissé átalakul. Noha a sztereotípiák jellemzően makacs jelenségek, és korszakunkban állandó marad a nagylelkű adó és a hálátlan kapó figurája,
valamint a köztük lévő alá-fölérendeltségi viszony, a szereplők közötti feszültséget
ezúttal nem a közjogi rendszerhez, hanem a modernizációhoz való viszonyulás
különbözőségei hozzák létre. Az aktív fél, a modernizáció motorja ezúttal is a
„magyar”, míg a „horvát” a passzív, általában befogadó, olykor kritikusan fellépő
vagy elutasító szereplő.
Ez a tartalmi elmozdulás még inkább megragadható az 1903-as események
elemzésekor. Talán mert a dualizmus válságperiódusához érkeztünk, és Magyarország belső politikai krízise is éppen elég okot adott a kiegyezés által teremtett
rendszer kritikájára, ebből a korszakból már egyáltalán nem találunk történeti-államjogi érvelésen alapuló nemzetkarakterológiát. A modernizáció vagy a modernizálódás mikéntjének kritikája ellenben barbár, civilizációellenes színben tűnik
fel, a kritika megfogalmazója vagy primitív, aki műveltsége hiányosságai folytán
képtelen helyesen megítélni az együttélés jelentőségét, vagy hálátlan, mert felfogja ugyan a magyar állami modernizáció vívmányainak jelentőségét, de mégis az
állameszme ellen fordul. A Vasárnapi Újság egyébiránt meglepően indulatmentes
értékelésében a jelenséggel szembeni teljes értetlenség is tetten érhető.
„A tüntetések éle leginkább a magyar kir. államvasutak pályaudvarai ellen irányult. Pedig épp a zágrábiaknak lehetne legkisebb okuk ez ellen tüntetni. Mielőtt
ugyanis a magyar kir. államvasutak, impozáns épülete felépült, Zágráb csak a déli
vasút szegényes pályaudvarával rendelkezett. A 90-es évek elején épült palota körűl különben egész városrész is keletkezett, mely a modern Zágrábnak legszebb
18
19

Fr. B. [Bartuš, Franjo] 1896: 2–5. (Kiemelések tőlem – E. V.)
N.N. 1895: 2.
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része.” – kezdődik a szöveg, majd hosszan sorolja, hogy mely fellázadt városok
milyen infrastrukturális fejlesztéseket köszönhetnek a központi kormányzatnak.20
A szövegben a hála nem egyszerűen elvárt viszonyulás, hanem az egyetlen logikus
reakció a magyar állami működésre, a cikk így aztán azzal a konklúzióval zárul,
hogy kizárólag mesterségesen szított indulatok gerjeszthették az elégedetlenséget.
A képi ábrázolásokon is egyre gyakrabban tűnik fel a magyar karakter a
modernizáció megtestesítőjeként. Gyakran látható különböző gépek – automobil, vasút, telefon, távírda stb. – társaságában, és ruházata sem feltétlen
sujtásos nemesi viselet, olykor urbánus, polgári öltözékben látható. (2. kép)
Tamás Ágnes megjegyzi, hogy a nemzetiségek karikaturisztikus ábrázolásain látható ruházat „leginkább 17. századi megjelenésre hasonlít, mely az
1830–1850-es években látványos átalakuláson, modernizáción esett át. […]

2. kép. A magyar karakterhez kapcsolt civilizációs attribútumok (vasút, egyenruha, távíró), és azok torzulása horvátországi kontextusban. Borsszem Jankó 1903. május 31. 3.

20

N.N. 1903: 332.
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Ez a modernizáció az, ami hiányzik az élclapok hasábjairól a nem magyar nemzetiségi csoportok esetében, míg a magyarokról modernebb és változni is képes kép
bontakozik ki […]. Ez a mozzanat is mutatja – értékel Tamás –, hogy a sztereotípiák egyes rétegei mélyen gyökereznek a társadalomban […] s a változásokra
kevésbé reagáltak.”21 Hozzátehetjük, hogy a viselet esetünkben ennél közvetlenebb
jelentést is hordozhat: vizuálisan is kifejezheti, hogy ebben a viszonyrendszerben
a magyarság a modernizáció letéteményese. Megjegyzendő az is, hogy a nemzetiségek monolit ábrázolásaihoz képest a horvátság képe mindig kissé differenciáltabb, így a horvát nemes, a zágrábi diák, a szegényparasztság vagy a gyakran
emlegetett „csőcselék” nem azonos értékítéletek alá esik, és nem is azonos módon
jelenik meg az (élc)lapok hasábjain.
Feltűnő tehát, hogy a hála szó tartalma a vizsgált időintervallumban nem állandó, az idő előrehaladtával tartalmi eltolódás következik be a hála elvárásának
indoklásában, megalapozásában: míg az 1883-as események kapcsán a csalódottság a kiegyezés által kivívott jogok meg nem becsülése miatt támadt, addig a későbbiekben egyre erősödik a gazdasági-civilizációs szempont: Horvátországnak a
modernizációért kellene hálásnak mutatkoznia.
A magyar nyilvánosság horvátképe a vizsgált időszakban teljes átalakuláson
ment keresztül. Noha legjellemzőbb vonása, a hálátlanság, állandónak tűnik, a szó
jelentése idővel átalakult. A változások sajátos módon befolyásolták a horvát-magyar viszonyban artikulálódó magyar önképet is, amelynek állandó vonása, a
nagylelkű adás, a korszak végéig domináns maradt, de új tartalommal töltődött
fel. Többé nem arról van szó csupán, hogy az általa kiharcolt jogokat testvériesen
megosztja, hanem arról is, hogy a technotudományos fejlődés magasabb szintjén állva juttat vívmányaiból. A két fél közötti kapcsolat egyenlőtlensége ebben a
vízióban érzékelhetően fokozódott, Magyarország elsőbbsége, felsőbbsége újabb
igazolást nyert. A „domináns” nemzet percepciójában ajándéknak tekintett modernizációs erőfeszítések az „elnyomott” nemzet felfogásában ugyanakkor elégtelen törlesztésként jelentek meg az évszázados kedvezőtlen gazdasági-politikai
pozícióért.22
Hanák Péter sztereotípiakutatásában megállapítja, hogy a magyar önkép a 19.
század végére idealizálódott, azonban ez a folyamat munkájában éppen a tanulmányom konklúzióival ellentétes irányba történő elmozdulást takar. „A 19. századi nemzetkép egyik lényeges összetevője a polgári átalakulásban való előreha21
22

Tamás 2014: 145.
A modernizáció elmaradását nehezményező horvát közvéleményről és a valóban felemás
pénzügyigazgatásról a dualizmus korában lásd Holjevac 2009.
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ladás, a civilizációs szint. A társadalmi átalakulás kezdetén a kelet-közép-európai
elmaradottság, a folyamat vége felé a polgárosodás okozta hanyatlás egyre sötétebb színben tüntette fel a magyar agrártársadalomból hiányzó tulajdonságokat.
Így lett a mindig is lenézett […] kereskedés, az élelmesség a keresztény társadalmat romboló, kártékony »zsidó szellem« gyűlöletes vonásává. A 20. század elején
a magyar önarckép modernizációellenes elemei felértékelődtek […].”23 Merőben
ellentétes konzekvenciáink csupán Hanák Péter azon megállapítását erősítik meg,
hogy „az önkép és a mások képe egy társadalmi vagy etnikai csoport közösségtudatának egymást kiegészítő vetületei”, „komplementer vetületek”24. A magyarság
önképe tehát attól függően, hogy mely más etnikai csoporttal szemben konstruálódott, jelentős változásokon mehetett, ment keresztül. Míg Hanák kutatásaiban
a németséggel és a zsidósággal szemben egy a modernizációtól meg nem rontott,
tiszta, becsületes „Magyar Miska” állt, ugyanez a szereplő a horvátsággal kapcsolatosan civilizátori minőségben a modernizációt, az újító törekvéseket megtestesítő alakká formálódott. Horvátország elhelyezése a hála-hálátlanság viszonyrendszerben pedig olyan fogalmi keret, amely egész korszakunkban lehetőséget adott
arra, hogy anélkül fejezze ki a nemzetek hierarchiáját, konkrétabban a magyarság
felsőbbrendűségét, hogy a horvátságból feltétlenül ellenséget kelljen alkotnia. A
nemzetiségi sztereotípiákhoz viszonyítva így létrejöhetett ugyan egy differenciáltabban láttatott nemzeti karakter, amely nem vagy nem csak ellenségképi funkciójában szolgálta a magyar nemzetépítési programot, ugyanez a fogalmi keret jól
mutatja azonban a hierarchikus víziók megmerevedését is, amely végül is lehetetlenné tette a magyar és a horvát nemzetépítési elképzelések összebékítését.
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Érzelmek a náci propagandabeszédekben
„Hazaérkeztünk! Erre az érzésre kell rábíznia magát!“1
A történelem nemcsak tudomány és jól felmondott iskolai lecke, hanem múltunk
élő, sokszor fájdalmas emlékezete is. Assmann kétféle emlékezetet különített el, a
kommunikatív, velünk élő emlékezetet (nagyapáink, nagyanyáink tapasztalatait),
és a kanonizált, históriává írt történelmet, amely a múlt megismeréséhez a tudomány módszereivel közelít. Noha az emlékezés elsősorban mentális folyamat, ma
már tudjuk, hogy közeli és távoli múltunk emlékezetét érzelmek szövik át. Életünk
egyetlen pillanatában sem tudunk érzelmek nélkül gondolkodni, emlékezni vagy
cselekedni, e fontos tény mégis alig kapott figyelmet a pozitivista történelemírás
emberképében. Az „irracionalitások“ vizsgálata így a pszichológia, azon belül is a
pszichoanalízis tárgykörébe került. A kétezres évek óta azonban az érzelmek kutatása virágkorát éli a társadalomtudományokban. Vajon milyen hatással lesznek
ezek a kutatások történelemszemléletünkre? Bár ez még a jövő titka, annyi már
most is előre bocsátható, hogy búcsút inthetünk annak az elképzelésnek, hogy az
érzelmek az emberi létezés irracionális oldalát jelentik. Az érzelmeknek ugyanis
van logikája, van bennük rendszer, és maguk is rendszerek részeként működnek.
Ezek közül a történész számára különösen izgalmas témát ígér a történeti identitások és a társadalmi normák kutatása.

Érzelmek a történeti kutatás gyakorlatában
Ha a kutató interdiszciplináris terepre téved, sokszor komoly kihívást jelent a kutatás tárgyát jelentő fogalom tisztázása. Így vagyunk ezzel akkor is, ha az érzelmek
kutatásába kezdünk. Ute Frevert, az érzelmek egyik legnevesebb európai kutatója egy 2010-ben folytatott személyes beszélgetésünkben arra a kérdésre, hogyan
definiálja az érzelemeket, azt válaszolta, hogy nincs szükség az érzelmek definíciójára, mert mindenki tudja, mit jelentenek. Vajon valóban mindenki számára
egyértelmű a fogalom? Rossz nyelvek szerint mindenki tudja mik az érzelmek,
1

Klemperer 1984: 111.
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kivéve a pszichológusokat. Ebben a tudományágban ugyanis Kleinginna és Kleinginna 1981-ben nem kevesebb mint 92 különböző érzelemdefiníciót gyűjtöttek
össze.2 Ezekből a kutatásokból fény derült arra is, hogy az érzelmek kulturálisan
eltérőek lehetnek, és csak alig néhány alapérzelem köti össze az emberiség oly eltérő kultúráit. Bárhogy is van, akár azért futunk el a medve elől, mert a testünkben
olyan fiziológiai változások történnek, hogy az agyunk ezt félelemként dolgozza
fel, ahogy James és Lange állították a 19. század végén, akár azért mosolygunk a
másikra, mert így szocializálódtunk, az érzelmek kortól és korszaktól függetlenül
életünk minden pillanatában velünk vannak. Frevert kutatásaiból azonban kiderült, hogy az érzelmekhez való viszonynak története van, és nemcsak kultúránként, hanem korszakonként is eltérőek lehetnek.
A történész számára rendkívül izgalmas kihívás annak feltárása, hogy az elmúlt korszakok emberei hogyan éreztek egymás iránt, mely érzelmek voltak társadalmilag kívánatosak, és mely érzelmek számítottak tabunak; milyen társadalmi
következménye volt az érzelemtabuk megszegésének, és mennyire volt differenciált az elmúlt korok embereinek érzelemvilága. Felmerül azonban két további
kérdés is: Az egyik, hogy a kutatások érdekességén túl, vajon milyen társadalmi
következtetések levonására ad lehetőséget az egyéni és csoportos érzelmek vizsgálata,
a másik pedig, hogy miért kellene több figyelmet szentelnünk az érzelmek történeti
kutatásának. Az első kérdésre meglátásom szerint akkor tudunk megalapozott választ adni, ha más tudományterületek kutatási eredményeit is bevonjuk. A másik
kérdésre azonban már most is adhatunk hipotetikus választ. Az érzelmek kutatása
egyrészt azért fontos, mert lehetőségünk nyílik arra, hogy a történelmet alakító
társadalmi, gazdasági, környezeti és politikai tényezők mellé egy újabbat emeljünk be, amelytől azt reméljük, hogy történeti emberképünket újabb dimenzióval
gazdagítja. Másrészt választ keresünk arra is, hogy az érzelemkultúrák hatása miért nyúlhat el akár évszázadokra, mi adja ennek a tartósságnak a magyarázatát.
Végül pedig ne feledkezzünk meg arról a tényről sem, hogy az érzelmek hatással
vannak a döntési folyamatokra, még ha az ilyesfajta indoklás ritkán fordul is elő a
politikai szereplők érvelésében.

Egy empirikus érzelemkutatás elméleti premisszái
A náci propaganda ebből a szempontból úgy gondolom kivételt jelent. Az érzelmek politikai relevanciája Hitler számára ismert volt, nem rejtette véka alá saját
2

Kleinginna – Kleinginna 1981: 345–379.
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érzelmeit és tudatosan használta őket a politikai meggyőzés folyamatában.3 Már a
Mein Kampf háborús propagandáról írt fejezetében bárki elolvashatta 1925-ben:
„Épp abban rejlik a propaganda művészete, hogy képes megragadni a tömeg érzelemtelt képzeletvilágát és pszichológiailag megfelelő formában megnyitni az utat a
tömeg figyelméhez és szívéhez.”4 Néhány bekezdéssel később így folytatta: „A nép
a maga nagy többségében annyira nőies beállítottságú, hogy gondolkodásmódját
és ténykedését sokkal inkább az érzelmek befolyásolják, mint a hideg értelem. Ez
az érzés azonban nem komplikált, hanem egyszerű és zárt. Itt nincs helye a latolgatásnak, csak pozitívnak vagy negatívnak, szeretetnek vagy gyűlöletnek, jognak
vagy jogtalanságnak, igazságnak vagy hazugságnak, sohasem lehet félig ilyen, félig olyan, vagy csak valamennyire stb.”5
Az érzelmi kommunikáció különös hangsúlyt kapott a náci propagandatevékenységben. Hitler úgy gondolta, hogy a britek sikerének záloga a jó propaganda
volt.6 A politikai beszédekben az érzelmi komponáltságnak számos nyomát leljük,
ez azonban csak a tudatosan alakított felszínt mutatja. Minden csoport rendelkezik egy rá jellemző érzelmi orientációval, ami a tagok számára nem mindig válik
tudatossá, a szövegek mélyebb elemzésével azonban mindig nyomára lelhetünk.
Az érzelmi orientációk vizsgálata azért kínál különleges lehetőséget a kutatónak,
mert a szöveg mélyrétege kevésbé van kitéve a tudatos manipulációknak, és az
elemzésekből számos csoportközi vonatkozás is levonható. Az érzelmi orientációk elmélete Daniel Bar-Tal izraeli szociálpszichológustól származik, és arra a
felismerésre épül, hogy nagy- és kiscsoportok egyaránt speciális, csak rájuk jellemző tartós érzelmekkel kapcsolják össze a csoport identitását.7 László János és
munkatársai Bar-Tal kutatásaihoz kapcsolódva azt is igazolták, hogy ezek az érzelmek a csoport története során alakulnak, és szorosan összefüggenek a csoport
sorsát meghatározó történelmi események tapasztalatával. A történelmi pályát
kísérő érzelmeknek pedig azért van jelentősége, mert kontextusként szolgálnak
ahhoz, ahogyan a csoport saját jelenének eseményeit értékeli és más csoportokhoz
viszonyul.8

3
4
5
6
7
8

Bővebben ld. Kiss 2011: 145–186.
Hitler 1943: 198.
Hitler 1943: 202.
Hitler 1943: 193ff
Bar-Tal 2001: 601–627; de Rivera 1992: 199–218; Jarymovicz–Bar-Tal 2006: 367–392.
László 2005.
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Hipotézis
A kutatás abból a hipotézisből indult ki, hogy ha ez a szociálpszichológiai elméletekben már igazolódott, akkor valószínűleg a náci csoportnak is lehetett érzelmi
orientációja, és ezt bizonyára empirikusan is igazolni lehet. Ha az érzelmi befolyásolás folyamatára vagyunk kíváncsiak, akkor a legkézenfekvőbb forráscsoportot
a propagandabeszédek jelentik. Természetesen ez csak töredékét jelenti annak a
forrásanyagnak, amelyet át lehetne szűrni, hiszen elemezhetnénk dalokat, plakátokat, tankönyveket és még sok minden mást is. A kutatások fókuszában a vezetés
oldaláról közvetített érzelmek álltak és nem a választókra gyakorolt hatásuk, egy
ilyen kutatás ugyanis jóval hosszabb időt és egészen más forrásanyagot igényelne.
Mivel minden vizsgálat a fogalmak tisztázásával indul, ezért dönteni kellett arról
is, hogy milyen érzelemelméletből indulunk ki, és milyen érzelmek után kutatunk
akkor, ha a cél a náci ideológia affektív magjának feltárása.

Egy operacionalizálható érzelemelmélet kiválasztása
Mivel az érzelmeknek van biológiai és kulturális megalapozottsága is, ezért ha
bármiféle történeti elemzésre vállalkozunk, célszerű mindkét szempontot figyelembe kell venni. Kiindulhatunk abból, hogy az érzelmek kutatásában két alapvető szemléleti csoport különíthető el. Az egyik az érzelmeket olyan részekre redukálja, amelyek már nem érzelmek.9 Ezek az elméletek nyilván nem használhatóak
a történeti kutatásban. A másik elméleti megközelítés azonban jóval több lehetőséget kínál, mert az alapérzelmek kultúraközi azonosságaiból indul ki, ezt egyfajta
közös emberi alapként kezeli. Az alapérzelmek száma szerzőtől függően öt és tíz
között mozog a szakirodalomban.10 Ha abból indulunk ki, hogy a történelem is
egyfajta kultúraköziség (azzal a különbséggel, hogy ezek a kultúrák nem térben,
hanem időben különíthetők el), akkor az alapérzelem-elméletek nagyon jól használhatók. Egy politikai ideológia érzelmi térképének megrajzolásához ráadásul
célszerű korlátozott számú érzelem vizsgálatára koncentrálni, különben a vizsgálat parttalanná válhat. Ha azt szeretnénk, hogy a kutatásból nyert eredményeket
9

10

Ide tartozik Roseman kétdimenziós elmélete, Ellsworth és Smith dimenzióvonásai, Lazarus
három vonásos elmélete, illetve Scherer komponens-folyamat elmélete.
Darwin és Woodworth hat alapérzelemről beszél (szerelem, meglepődés, félelem, harag, undor, megvetés) Ekman, mint már ismert, hét alapérzelmet lokalizált, Cattell pedig faktoranalízissel tizet differenciált. Plutchik nyolc elsődleges érzelmet nevez meg, amelyek keverékeiből további másodlagos és harmadlagos érzések jönnek létre.

496

_Hajnal István Kör kötet_.indd 496

2019. 06. 12. 15:15:01

Érzelmek a náci propagandabeszédekben

később más csoportokról szóló elemzési eredményekkel is össze tudjuk hasonlítani, akkor célszerű olyan közös alapról indulni, amely mindezt lehetővé teszi.
Az alapérzelmeket tekinthetjük tehát egyfajta kultúraközi minimumnak. A
problémát mégsem oldottuk meg teljesen, hiszen rengeteg más érzelem van. Az
egyik felfogás szerint ezek az alapérzelmek keverékeiből jönnek létre.11 Ez elfogadható, mégis ennél többről van szó, hiszen a történeti kutatásokból (pl. Ute Frevert
munkái) tudjuk, hogy nemcsak az érzelmek, hanem az őket jelölő fogalmak is
változtak. Az érzelmek ugyanis hozzájárulnak ahhoz, hogy egyes társadalmi értékek elfogadottá váljanak (pl. nemzeti büszkeség), és bizonyos cselekményektől
visszatartsák az embereket (pl. szégyen, bűn). A kultúra és a nyelv tehát olyan
öntőformát jelentenek, amelyben az alapérzelmek a kultúra függvényében módosulhatnak. Minden kultúra használja az emberi érzelmeket, és a társadalmi használatnak mindig szabályai vannak. A társadalmi értékrendszerekben jellegzetes
érzelmi-, gondolkodásbeli és magatartásprogramokat fedezhetünk fel, amelyek
hosszú évtizedeken, akár évszázadokon át érvényesülnek, állítja Luc Ciompi.12
Vagyis minden ideológia egy kettős rendszerben értelmezhető, hiszen az ideológiához kapcsolt ismeretek egy érzelmi rendszerbe ágyazódnak, amelyben a negatív
és pozitív érzelmek töltenek be szabályozó funkciót.13 Egyszerűbben szólva, minden ideológia pozitív érzelmeket kapcsol az értékekhez, és a tiltott magatartásokat
negatív érzelmekkel tartja távol.
A két megközelítés tehát (érzelem: keverék vagy kölcsönhatás), valójában nem
mond ellent egymásnak. Bizonyos, hogy az érzelmek nagy része meghatározható
az alapérzelmek keverékeként, de azt nem állíthatjuk biztosan, hogy a kulturálisan
alakított érzelmek más kultúrák számára hozzáférhetetlenek lennének. Ha abból
indulunk ki, hogy minden, amit egy ember érezhet, valószínűleg velünk született,
akkor valójában nem az érzelmek változnak, hanem a dolgokhoz kapcsolt érzelmek aránya és mértéke jelent elsődleges különbséget. Az, hogy egy kultúrában egy
bizonyos érzésre nincs megnevezés, nem azt jelenti, hogy nem is létezik, csupán
azt, hogy a közösség szempontjából ennek az érzésnek nincs olyan kiemelt jelentősége, vagy más fogalmakkal fejezi ki. Másrészt igazat kell adnunk Ciompinak
abban, hogy az ismeretek és a hozzájuk kapcsolt érzelmek igenis változhatnak. A
politikai jelszavak megtöltése érzelmekkel mindig is jellemző volt, ez alól egyetlen
rendszer se jelent kivételt. Trencsényi szerint a politikai nyelvek természetéhez
tartozik, hogy rendelkeznek valamiféle koherenciával, hiszen a létezés problémáit
11
12
13

Izard 1992: 561–565.
Ciompi 2005: 87.
Ciompi 2005: 87.
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mindig egy adott perspektívából ragadják meg.14 De tegyük hozzá azt is, hogy a
politikai nyelv fogalmaihoz mindig érzelmek kapcsolódnak, és a fogalmak hatékonyságát az fogja eldönteni, hogy ezek az érzelmek mennyire képesek koherenciát alkotni.
A náci propagandabeszédek elemzéséhez a sokféle elmélet közül Robert
Plutchik alapérzelem-elmélete bizonyult igazán használhatónak.15 Az egyik érv,
amely mellette szólt, hogy ötvözi az evolúciós és a kulturális szemléletet, ráadásul
alig tér el a Paul Ekman által azonosított alapérzelmektől. Plutchik a bizalmat is
az alapérzelmek közé sorolta, ezt azonban nehéz lenne arckifejezésekkel kimutatni. Helyet kapott még ebben a sorban az anticipáció, a valamire való várakozás érzése, amely keverékként több másodlagos érzelemben is megjelenik. Ezeket
azért nevezzük alapérzelmeknek, mert további elemekre nem bonthatók, kultúrától függetlenek és biológiailag a környezethez való evolúció során az alkalmazkodásunkat segítették. Robert Plutchik alapérzelem-elméletében nyolc érzelem
különíthető el: öröm, bizalom, félelem, meglepődés, szomorúság, undor, harag,
anticipáció.16

A források kiválasztása
A korpuszt olyan propagandaszövegek jelentették, amelyek Hitler vagy Goebbels
előadásában hangzottak el 1922–1933 között. Összesen hét Hitler-beszéd és két
Goebbels-beszéd elemzésére került sor.17 A források kiválasztásának szempontjai:
1. Nagyon fontos volt, hogy szó szerint lejegyzett beszédek legyenek. Domarus pl.
gyakran rövidített, átírta a szövegeket, ezért a szövegelemzésben használhatatlan. A húszas évekből kevés használható szöveg volt, a legtöbb csak mozaikszerű, utólag kommentált szöveg.18
2. Az elemzendő beszédek időbeli korlátai 1922 és 1933 voltak. A későbbi évek
elemzése további kutatások tárgya.
3. A beszédek kivétel nélkül nagy nyilvánosság előtt hangzottak el, például az NSDAP gyűlésein, illetve 1933-ban rádióközvetítés útján a nagyközönség előtt.
14
15
16

17
18

Trencsényi 2002: 144.
Plutchik 1993: 53–66.
A színek és érzelmek összekapcsolása Goethe óta egyáltalán nem újdonság, sőt a Lüscherteszt alapját jelenti. Lüscher 1969.
A beszédek forráshelyeit az irodalom tartalmazza.
Domarus 1965.
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4. A szövegek kiválasztásánal előny volt, hogy közülük néhányat Ulrich Ulonska
elemzett már az 1990-es években (Hitler önábrázolását, illetve a beszédekben
megjelenő értékelképzeléseket vizsgálta.) Ez lehetőséget adott a két kutatás
eredményeinek összehasonlítására.
5. A szövegek elemzése eredeti (német) nyelven történt, mert fordított szövegek
elemzésénél még a forrásszöveg és a célszöveg eltéréseit is elemezni kellene,
ami nem kis feladat.

A módszer – pszichológiai tartalomelemzés
A szövegek elemzéséhez egy jól bevált empirikus kutatáseljárást, a tartalomelemzést választottam. Ez a módszer arra épül, hogy bármiféle szövegben kulcsszavakat, szimbólumokat kutat fel, és ezeket kategóriákba rendezi. Két ismert típusa a
kvantitatív és a kvalitatív eljárás. A kvantitatív tartalomelemzés a változókat mérhető formában határozza meg. Ott alkalmazzuk, ahol a vizsgált változók egzaktak
és jól számszerűsíthetők. Az első tartalomelemzések abból indultak ki, hogy ha
megszámolhatjuk a szöveg elemeit, akkor a számok fényében össze tudjuk hasonlítani a szövegeket. Ez az eljárás nyilván jól alkalmazható, ha azt akarjuk megtudni, hogy miről és mennyit írnak az újságok, vagy éppenséggel miről nem írnak.
Ám épp a harmincas évek eseményei, a hitleri tömegpropaganda nyomán vált
nyilvánvalóvá, hogy a szövegeknek mélyebb tartalma is van, amelyet fel kell tárni
ahhoz, hogy megértsük, miért és hogyan hatnak a befogadóra. Ezzel indult útjára
a kvalitatív paradigma. Ezt az elemzési típust ott használják, ahol a tartalmakat
nehezebb számszerűsíteni, vagy nem számszerűsítés a cél. A kvalitatív elemzőt
nem az előfordulási gyakoriság érdekli, hanem a jelentés, vagyis rejtett jelentések
és asszociációk dekódolására tesz kísérletet.19 A pszichológiai tartalomelemzés
annyiban jelent különbséget, hogy a kvalitatív vagy kvantitatív úton nyert adatokat pszichológiai változókként kezeli.20 Vagyis a pszichológiai tartalomelemzés
alapját mindig valamilyen pszichológiai elmélet szogáltatja, mint például a narratív pszichológia.

19
20

Ehmann 2003: 51.
Ehmann 2003: 64.
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A kódolás folyamata
Egy érzelem nyelvileg sokféle módon fejezhető ki. Ezek a formák lehetnek igék,
főnevek, melléknevek, sőt érzelmeket megjelenítő partikulák is. Az is lehetséges,
hogy nem egyetlen szó fejezi ki, ezért a szekvenciák hossza teljesen eltérő lehet.
Az elemzési egységek, szekvenciák kialakítása mindig több lépcsőben történik: a
szemantikai átírással, illetve további kódolási szintekkel közelítünk a vizsgálandó
pszichológiai kategóriákhoz. Minden tartalomelemzésnek három alaplépése van:
meg kell alkotnunk a kódolási keretet (jelen kutatásban ezek Plutchik érzelemkategóriái), az adategységeket hozzá kell rendelnünk az egyes kategóriákhoz (a
szövegben előforduló érzelmeket hozzá kell rendelnünk a kategóriákhoz), és végül
meg kell vizsgálnunk, hogy milyen relatív gyakorisággal fordulnak elő ezek az
érzelmek a szövegben.21
Az elemzést mindenképpen nehezíti, ha egy történelmi dokumentumot,
azaz tőlünk távoli korban keletkezett szöveget elemzünk. Tisztában kell lennünk
ugyanis a szavak korabeli jelentésével is, ezért a hermeneutikai eljárás elkerülhetetlen. Példa erre a fanatikus szó, amely a nácizmust megelőzően és követően
is negatív konnotációval rendelkező főnév volt, a korszakban azonban rendkívül
pozitív fogalom, ahhoz a gondolathoz kapcsolódott, hogy az egyén mindenképpen véghezviszi az akaratát, bármi áron teljesít, a teljesítmény értékelése pedig a
büszkeség szemantikai mezőjéhez kapcsolható. Hasonló a rücksichtslos jelző is,
amely olyan személyre vonatkozik, aki nincs tekintettel másokra, Klemperer óta
azonban tudjuk, hogy pozitív szemantikával rendelkező szó (a bátor, erőteljes szinonimája) és így a dominancia érzéséhez sorolandó. Vagyis itt válik igazán fontossá a történész korismerete. A kódolás szabályait ugyanis pontosan le kell fektetni
és meg kell indokolni. A történeti érzelemelemzések különlegességét az jelenti,
hogy némi filológiai hermeneutikát is igényel.

21

Az elemzési stratégia kialakításakor kihívást jelentett, hogy Plutchik felosztásában
az érzelmek az alapérzelmek keveredésével alakulhatnak ki, például a büszkeség az
öröm és a harag keverékeként értelmezendő. Ezen érzelmek kódolása komponenseik alapján történt, vagyis a büszkeség kódolása 1 öröm és 1 harag elem. Az alapérzelmek esetében a két komponens azonos, tehát az öröm, a harag, a szomorúság stb.
kétszeres értékkel szerepel. A katalógusban szereplő érzelmekről részletes leírás a
szerző doktori dologzatában olvasható, a melléklet részben. Kiss 2011: 244–264.
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Elemzési egységek
Összesen kilenc beszéd elemzésére került sor, ezek jelentették az elemzés egységeit. A beszédeken belüli érzelmi dinamikák feltárását segítette, hogy minden beszéd további tíz (nagyjából egyenlő) szakaszra tagolt, és ezek a szakaszok is külön
kiértékelést kaptak. Külön kategóriába kerültek azok az érzelmek, amelyek a saját csoportra vonatkoztak a beszédekben, és külön értékelés alá kerültek a külső
csoportoknak tulajdonított érzelmek. A kutatói kérdések között szerepelt annak
vizsgálata is, hogy az évek előre haladásával kimutatható-e valamiféle érzelmi eltolódás. A vizsgálat persze nem lehet teljes ebből a szempontból, hiszen ahogy a
Hitler-beszédek kapcsán már említettem, nagyon nehéz megfelelő forrásanyagot
találni, Goebbels esetében pedig ez még inkább igaz. Az ő beszédei csak 1932-től
érhetők el, és sajnos ezek a beszédek sem teljesek.

Az érzelemelemzések eredményei
A beszédekben kivétel nélkül három alapérzelem dominált: harag, öröm, bizalom.
Ezek mind Hitler, mind Goebbels beszédeiben meghatározóak. Ebből a három
alapérzelemből Plutchik koncepciója alapján három keverékérzelem vezethető le:
harag és öröm keveréke a büszkeség; harag és bizalom keveréke dominancia; bizalom és öröm keveréke a szeretet. Ez a három domináns érzelem a beszédekben
előforduló összes érzelemnek mintegy 60%-át teszi ki, a félelem és szomorúság
érzése csupán 10% körül mozog, és jellemzően az első szakaszokat uralja, ahol a
két szónok a politikai ellenfelek által okozott kétségbeejtő állapotokról beszél. Ha
a beszédeknek csak az első két szakaszát vizsgálnánk, akkor kétségtelenül ezek
lennének domináns érzelmek. (Félelem és szomorúság keverékéből egyébként
– Plutchik szerint – a kétségbeesés érzése jön létre.) Arányukat azonban messze
meghaladja – minden esetben – az utolsó két szakasz pozitív érzelmeinek ugrásszerű szaporodása. Büszkeség, dominancia és szeretet adja az elemzett náci propagandabeszédek domináns érzelmi mintázatát, így ezt akár egy új érzelemfogalommal is illethetjük, hiszen történelmi érzelemként kell rá tekintenünk. A szerző
javaslata a filoheroizmus elnevezés. A „filo-” előtag arra utal, hogy valamivel rokonszenvező, valamit kedvelő, a heroizmus pedig a dominanciát és büszkeséget
megtestesítő érzelemre utal.
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A kutatási eredmények értékelése
A következő kérdés, hogy mit kezdhetünk ezzel a kutatási eredménnyel. Bár az
elemzésbe vont források száma történész szemmel meglehetősen kevésnek tűnik,
a szakmában honos kvantitatív szemlélettel szemben hadd érveljek azzal, hogy a
mennyiségi érv a kutatási eredményeknek nem a belső, hanem a külső validitását
érinti, vagyis a kevés számú forrás nem befolyásolja a kutatási eredmények érvényességet, csak a kiterjeszthetőségét. A kvalitatív kutatás célja mindig egy probléma mélyebb megértése, és nem feltétlenül az általánosíthatóság. A pszichológiai
tartalomelemzés sajátossága továbbá, hogy a szövegek elemzésekor a beszédekben
minden egyes szót mérlegre kell tenni, ezért a látszólag kevés számú forrásszöveg
valójában több százezeres bemeneti adatot jelent. Ha a szövegelemzési eljárás automatizálható, akkor ez a szám nyilván ugrásszerűen növelhető, az utólagos ellenőrzés miatt azonban a szószintű ellenőrzés mégsem kerülhető el. A „kis“ számú
mintán végzett kvalitatív kutatás célja tehát legfőképp a hipotézis próbája, amely
ez esetben az érzelmi orientáció jelenlétének és jellegének feltárása. Az érzelmi
orientáció lényege, hogy mindenütt és mindenkor tettenérhető, mert a csoport
identitásához kapcsolt érzelmeket jelenti. Ennek próbája lehet, ha további forrásanyagokban vizsgáljuk meg a feltárt érzelmi minta jelenlétét. A kutatás azonban
nem állhat meg ezen a ponton, hiszen egy történeti csoportérzelem azonosításával
még nem jutottunk közelebb a történeti szereplők motivációinak megértéséhez.
Az érzelmek ugyanis nem önmagukban állnak, hanem az én dinamikus rendszerében a gondolkodás és a cselekvések aktív alakítói.

Filoheroizmus és identitás
Heinz Lichtensteiner szerint az emberi élet alapelvei nemcsak az élet- és halálösztönre épülnek, ahogy egykor Sigmund Freud gondolta, hanem a modern ember esetében egy harmadik elv, az identitáselv is meghatározóvá vált. Az emberek
ugyanis úgy tűnik, könnyebben mondanak le az életükről, mint az identitásukról.22 Ha történészként nem is bátorkodunk ilyen markáns állítások megfogalmazására, azt a pszichológiai felismerést mindenképpen el kell fogadnunk, hogy az
érzelmek csakis a személyes vagy kollektív identitás kontextusában értelmezhetőek. Minden történetnek, amit magunkról vagy csoportunkról elmesélünk, van egy
érzelmi kompozíciója, amelyből kiderül, hogy ki érez, mit érez és kivel szemben
22

Lichtersteiner 1961.
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érzi. László János narratív pszichológiai kutatásaiból azt is tudjuk, hogy ezek az
érzelmek mindig csoport- vagy személyközi viszonyokról árulkodnak, röviden
az identitásszerveződésre utalnak.23
A filoheroizmus (mint a büszkeség és a dominancia érzelemkeveréke) erős
nárcisztikus önképre utal, amelynek lényege, hogy a saját személy vagy saját csoport erős többletértékkel rendelkezik a tagok szemében.24 Ennek a csoportnárcizmusnak a középpontjában a vezér és a nép (nemzet, Volksgemeinschaft, faj) áll,
ezek jelentik a többletérték tárgyait, okát pedig a kiválasztottság. Ha ennek a csoportdominanciának nyomába eredünk, akkor kiderül, hogy a Hitler-beszédekben felbukkanó retorikai toposzok (pl. túlburjánzó, tenyésző idegenség, amelyet
ki kell irtani) nem feltétlenül a német vezér pszichéjéből erednek, hanem érzelmi-gondolati nyomait már a 18. századi nyelvi nacionalizmusban is megtaláljuk.25
A formálódó nemzettudat vonatkoztatási pontja Németországban – eltérően
Angliától vagy Franciaországtól – sokáig nem az államnemzet, hanem az állami
partikularizmust áthidaló kultúrnemzet volt, ezért a nemzeti identitáskonstrukció legfontosabb premisszáit kezdetben a nyelv és a történelem jelentette. Anja
Stuckenbrock nyelvi nacionalizmusról írt diszkurzuselemzéseiből kiderül, hogy
a nyelvi purifikációs gondolat (a német nyelv megtisztítása az idegen szavaktól)
radikalizálódása végigkísérte a 18. századot, majd a 19. században megjelenő szociáldarwinizmus térnyerésével a nyelv primátusát a nemzetalkotásban a faj vette
át. A szociáldarwinizmus a faj fogalmával a nemzet elképzelt rendjét biológiailag
determinált egységként határozta meg. Hitler maga is faji alapon bírálta a germanizálást. Mivel szerinte a nemzet alapja a faj és nem a nyelv, ezért germanizálni
sem szabad.26
A filoheroizmusban megjelenő szeretet valójában a nemzethez, fajhoz, Volksgemeinschafthoz való kötődésre utal, ami a nemzetiszocialista nacionalizmus
egyik meghatározó eleme. A német nemzeti diszkurzus fonalát követve fény derül
arra is, hogy az idegenséggel (alteritásokkal) szembeni harag érzése a 18. század
végén vált egyre jellemzőbbé, és izzó franciagyűlöletben nyert leginkább alakot.27
A német radikális nacionalizmus kialakulása érzelmi szempontból négy szakaszra
osztható: kezdeteit a napóleoni háborúkban kell keresnünk, következő lépcsőjét
II. Vilmos politikája jelentette, majd az I. világháború nyomán figyelhető meg a
23
24
25
26
27

Bővebben ld. László 2012: 4 fejezet.
Bővebben Bánki 2017; Haller 2013.
Részletesebben ld. Kiss 2011: 212ff.
Hitler 1943: 428.
Kiss 2011: 217ff.
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radikalizálódás harmadik hulláma. A vilmosi etap azért meghatározó, mert a szociáldarwinizmus bekapcsolásával alakult ki egy olyan új világ- és önértelmezés,
amely ettől kezdve értelmezési keretként szolgált a világpolitika eseményekhez, és
döntő hatással volt a politikai reakciókra.28
A német nacionalizmus 1918-ig szilárd világképet jelentett, és erős hatással
bírt a tömegekre, ám a variációk meglehetősen széles spektrumát ölelte fel az antiszemita és szlávellenes alldeutschoktól, a rövidéletű Vaterlandsparteitól – amely
egy plebiszciter katonai állam mellett érvelt, élén a népcsászárral –, a Max Weber
körül kialakult, faji elemektől mentes Heidelbergi Körön át a baloldali Eduard
Bernstein és a béke Nobel-díjas Ludwig Quidde, valamint az USPD nacionalizmusáig. Ráadásul mindvégig egyfajta fluid aggregátállapotban maradt.29 A társadalomnak egy sajátos rétegét tömörítették a háború után is tovább működő
katonai egyletek, amelyek a militarista mentalitást már 1914 előtt is nacionalizmussal, antiszemitizmussal és kommunistagyűlölettel kapcsolták össze. A háború
végén alakuló egyleteknél pedig ez még radikalizáltabb formában jelent meg. A
jobboldali és baloldali katonaegyletek nacionalizmusa között azonban markáns
választóvonal húzódott: a háború heroizálása, a frontkatonák idealizálása és a
bajtársiasság (Kameradschaftsmythos) kizárólag a jobboldali egyletek sajátossága
volt.30 A filoheroizmus értékrendjében központi szerepet játszó hőskultusz ehhez
a jobboldali nacionalista retorikához köthető.
A tradicionális nacionalizmus 1918 után a bismarcki birodalom status quojához ragaszkodott, ez a nosztalgia a DNVP-től egészen az SPD-ig élt. Az új jobboldal radikalizált nacionalizmusa azonban ezt csak rövid távú célként határozta
meg, nem elégedett meg a bismarcki birodalomhoz való visszatéréssel, hanem új
társadalom- és államrendet akart kialakítani egy fajilag tiszta német birodalomban. Az új radikális nacionalizmus kiváltója a háború és a vereség volt, annak
minden következményével együtt. A dezintegráció, a sértettség és a megalázottság érzése oly meghatározó volt, hogy a nacionalizmus hagyományos elemei már
nem bizonyultak elégségesnek. Ez nyomon követhető a változás korának (Umbruchzeit, Zeitwende) mindenütt felmerülő toposzában, amely egy új világ születését jövendölte. Ezért mondhatta Gottfried Benn 1933 tavaszán a Harmadik
Birodalomról, hogy az új ember születésének korszaka, a fehér faj talán utolsó
nagy koncepcióinak egyike.31 Az új nacionalizmus dinamikáját elsősorban az új
28
29
30
31

Walkenhorst 2002: 141.
Wehler 2002: 207.
Reichardt 2002: 179.
Mommsen 1994: 93.
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rend elképzeléséből, a nép és a nemzet faji alapú átértelmezéséből nyerte. A Volksnationt völkisch és faji szempontok alapján értékelték át, sokkal intenzívebben,
mint azt az alldeutschok és a szociáldarwinisták faji apostolai 1914 előtt tették.
A világtörténelmi jelentőséggel bíró nép hagyománya Schillertől Gottfried Bennig és Hitlerig terjedt. A megújulás képességének mítosza (a nemzeti reneszánsz)
tovább élt, hisz 1871-ben már sikerre vezetett (így gondolták), ám most mint völkisch újjászületést képzelték el. A nacionalizmus biztosította a nemzet akaratán
alapuló politikai legitimációt.

Identitás és áldozatiság
A felszínen büszkeséggel és dominanciával operáló érzelempolitika mélyrétegeiben azonban megtaláljuk a kollektív áldozatiság és a nárcisztikus énképvesztés
nyomait. A beszédek első felét mindig az áldozatiság tartalmai uralják. Az elemzett szövegekben az áldozat szónak két aspektusa fordul elő, a saját csoport egyrészt áldozatként jelenik meg, másrészt pedig neki is fel kell áldoznia magát a
jobb jövőért.32 Többször esik szó a hiába hozott áldozatról, ám korántsem a vesztes háborúhoz kapcsolódóan, hanem a jóvátétel miatt végzett munka kapcsán. A
két náci vezérszónok az áldozatok körébe sorolja a német népet, a náci pártot, a
munkásokat, a parasztokat, hazatérő katonákat és a német ifjúságot. Velük szemben a tetteseket is megnevezik: az Antant (legfőképp a franciák), a kapitalisták, a
liberálisok, az Erfüllungspolitikerek (teljesítő politikusok, utalás Rathenaura és Erzbergerre), a külföld és a zsidók. A beszédekben megjelenő áldozatiság legszembetűnőbb jellemzője, hogy keresztény szimbolikával van teleszőve. Az áldozatok
köre szakralizált közösségként jelenik meg, Jézus megváltó szerepét pedig mindig
a vezér és a párt veszi át. Ezt azért kell hangsúlyoznunk, mert nemcsak a beszédmód volt keresztény szimbolikára épülő, hanem mint számos későbbi forrásból
kiderül, a befogadók is ebben a keretben értelmezték azt.33

Összegzés
Talán sikerült meggyőznöm az olvasót arról, hogy az érzelmek történeti vizsgálata
akkor nyer igazán értelmet, ha az identitás kontextusába illesztjük, mert így nyerhet igazán magyarázóerőt. Az érzelemelemzések eredményeiből kiderül, hogy a
32
33

Az áldozatnarratívák jelentéseltolódásáról ld. Balogh 2015: 36.
Az áldozatiság tartalmainak részletes elemzését ld. Agora 2016.
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túldimenzionált önkép, és az exkluzív áldozatiság hátterében is egy erősen nárcisztikus önképet ápoló vezér és csoport áll. Az itt feltárt érzelmek egy olyan identitáshoz kapcsolódnak, amely patológiásan nárcisztikus jegyeket mutat. A nárcizmus okairól ugyan megoszlanak a szakértői vélemények, egy kérdésben azonban
teljes konszenzus van. Az alapvetően gyenge és sérülékeny énképet állandóan meg
kell erősíteni. Ha Reinhard Haller, a legnevesebb európai szakértő kriminálpszichológiai tapasztalatai szerint a nárcizmus akkor válhat veszélyessé, ha az önértékelés helyét egoizmus, az empátia helyét a kíméletlenség, az érzékenység helyét a
sértettség veszi át, és az egyén saját értékét csak akkor képes érzékelni, ha mások
értékét drasztikusan csökkenti. A patológiás nárcisztikus személyiség szemüvegén
keresztül (majdnem) mindenki értéktelen.
Hitler propagandabeszédeiből egy olyan sértett, nárcisztikus személyiség háborús értékelése olvasható ki, aki saját áldozatiságát kizárólagosnak tartja, más
áldozatok iránt semmiféle empátiát nem érez, és saját énjét egy szakralizált világ
meghosszabbításának tekinti. A szakralizált közösség a nemzet, amelyet megaláztak és bemocskoltak egy igazságtalan békeszerződéssel. Az igazi „nárciszta” azonban soha nem felejt és soha nem bocsájt meg. Hitler célja 1918 óta tulajdonképpen
a nemzet (és saját) katonabecsületének helyreállítása volt. A németek, akár Európa
többi népe, az I. világháború traumatizált áldozatai voltak, ez vitathatatlan. De
ha egy társadalomban tabunak számít a félelem, az intimitás (épp azok az érzések, amelyektől az ember igazán ember lehet), és ha a fájdalom soha nem oldható
könnyekkel (mert az férfiatlan), akkor a vesztes háború és az énképvesztés fájdalma egy olyan tárgyra összpontosul, amely lehetővé teszi a trauma újraélését, és
lehetőséget ad arra, hogy a vesztesből újra győztes legyen. Egy megalázó békeszerződés megtorlása erre a célra pontosan megfelelt. A harag – mondják – nem jó
tanácsadó, a sértettség azonban ennél sokkal pusztítóbb az olyan csoportok életében, amelyek magukat többre, sokkal többre értékelik, mint másokat. Az érzelmek
rendbe állítása itt már nem az érzelmek dolga.
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Érzelmi reakciók Csehszlovákia 1968-as
megszállásával kapcsolatban
Jövőre lesz ötven éve, hogy az „emberarcú szocializmus” megalkotásának csehszlovákiai illúzióját a „testvéri tankok” megjelenése szétoszlatta. A hazai történeti
irodalom ez ideig elsősorban az intervencióban való magyar részvétel politikai és
hadtörténeti vonatkozásait tárta fel,1 a kortársi vélekedések, a „hétköznapi” embereknek a történtekről alkotott nézetei, értelmezési kísérletei eddig még nem kerültek a történetírói elemzés középpontjába.
Az eseményeket a „hátországból” figyelő magyar társadalom reflexióit döntő
részben állambiztonsági iratok, ügynökjelentések, rendőrségi kihallgatások jegyzőkönyvei és peranyagok alapján próbálom meg feltárni. A konferencia témájához
kapcsolódva ebben a tanulmányban arról lesz szó, hogy milyen érzelmeket váltott
ki a katonai beavatkozás híre a magyar lakosságban, közelebbről pedig az egyik
legerősebb érzelmi reakció, a felháborodás megnyilvánulási formáit mutatom be.
Az eseményekre adott reakciókat – különösen az intervenció utáni első napokban – erős emocionális megnyilvánulások jellemezték. Az érzelmek jellegét
és intenzitását az események értelmezése, a helyzet kognitív értékelése határozta meg, vagyis az, hogy az illető mit gondolt, hogyan értékelte azt a szituációt,
amelyben az érzelem keletkezett. Az egyik legáltalánosabbnak mondható érzelmi
megnyilvánulás a meglepődés volt, ami azt mutatja, hogy a katonai bevonulásra,
különösen a magyar haderő részvételére nem számított a lakosság. Ha fel is merült
korábban ez a lehetőség, ’56 mintájára kizárólag a szovjet csapatok bevonulását
tartották reálisnak. Az ügynökök és informátorok legelső hangulatjelentései mind
arról számoltak be, hogy az emberek első reakciója – a megfigyeltek körétől függetlenül – a meglepődés volt: legyenek a szemmel tartottak várpalotai bányászok,
budapesti újságírók vagy hatvani papok, de a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tanárai sem voltak kivételek. Ugyanakkor az ügynökjelentésekben annak is nyoma
maradt, hogy a „csehszlovákiai helyzet” erőszakos „megoldásának” a lehetősége
a nyár folyamán többekben is felmerült, elsősorban mint félt, nem pedig mint
remélt lehetőség.
1

Vida 1993, 1999; Kajári 1998; Pataky 2008; Békés 2004; Popély 2008a, 2008b.
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Az egri Dobó István Múzeum munkatársa, B. Ferenc például egy július 20-i
ügynökjelentés szerint úgy nyilatkozott, hogy „nincs kizárva a fegyveres szovjet
beavatkozás sem. Nem restellné azt a szovjet.”2 H. István oroszlányi vájár – akiről
a hangulatjelentést adó ügynök fontosnak tartotta megjegyezni, hogy párttag –
június végén szintén a katonai beavatkozás lehetőségéről beszélt. Ő azonban nem
félelmeinek, hanem reményeinek adott hangot, amikor azt mondta, hogy „ott is
azt kéne, pár szovjet hadosztályt, akik rendet csinálnak.”3 Az általános hozzáállás
azonban valószínűleg az lehetett, amire Sz. Károly egri nyomdász egy intervenció
után keletkezett ügynökjelentés szerint utalt. Eszerint amikor augusztus elején a
helyi pártalapszervezetben felmerült „a fegyveres megoldás” lehetősége, a párttagok többsége teljes képtelenségnek tartotta azt. Ő akkor magára maradt az ellenvéleményével, a történtek azonban őt igazolták – állította. „Nem lep meg [a katonai
bevonulás], gondoltam, hogy ezt jelenti Kádár Jánosnak az a mondása »Aki most
még nem érti, majd megérti.« […] Igaz, az elvtársak közül a taggyűlésen sokan
azt mondták »Á, lehetetlen a katonai beavatkozás«, de én megmondtam.”4 Úgy
tűnik tehát, hogy, bizonyára az 1956-ból levont tapasztalatok birtokában, nem lehetett nem felvetni az erőszakos beavatkozás lehetőségének kérdését, azonban a
véleményalkotók jelentős része nem tartotta valószínűnek, hogy 1968-ban is a 12
évvel korábbi koreográfia szerint történjen a rendcsinálás. Számoltak vele, de nem
számítottak rá.
A háborús félelem – érthető módon – szintén egyike volt a váratlan katonai
intervencióra adott általános érzelemi megnyilvánulásoknak. A bevonulás utáni első napokban több ügynök is arról számolt be, hogy környezetében bizonyos
fokú háborús pánik figyelhető meg, amelynek egyik legszembetűnőbb jele a tartós
élelmiszerek hirtelen meginduló felvásárlása volt. A riadalmat és a bizonytalanságot, amelyet a fegyveres beavatkozás ténye, a hadszíntér közelsége és nem utolsó
sorban a magyar haderő részvétele okozott, csak tovább növelte, hogy a magyar
hírközlő szervek szinte egyáltalán nem nyújtottak érdemi tájékoztatást az intervencióról. A hiteles és részletes információ iránti fokozott igényüket még azok
is a Szabad Európa és az Amerika Hangja adásaiból igyekeztek kielégíteni, akik
korábban különféle okokból (a rendszer iránti lojalitás, félelem, érdektelenség)
nem hallgatták az „ellenséges” adókat. Ezek közé tartoztak 1968 nyarán és őszén
a jugoszláviai (újvidéki) és a romániai (kolozsvári) magyar nyelvű rádióadások is.
Mint tudjuk, mindkét ország vezetése határozottan elítélte a katonai bevonulást.
2
3
4

ÁBTL 3.1.2. M-30261/1. 177. „Virág Ferenc” jelentése, 1968. július 20.
ÁBTL 3.1.2. M-32610. 14. „Hámori István” jelentése, 1968. június 25.
ÁBTL 3.1.2. M-30261/1. 188. „Virág Ferenc” jelentése, 1968.augusztus 21.
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Az információhiány, valamint a hivatalos magyar tájékoztatással szembeni
nagyfokú bizalmatlanság különösen kedvezett a rémhírek keletkezésének és gyors
elterjedésének, amelyek hajlamosak eltúlozni a veszélyt, a ténylegesnél sötétebbnek elképzelni az elleplezett valóságot. Hiszen másként mi értelme lenne a titkolózásnak? Ennek a jelenségnek a nyomát fedezhetjük fel például az esztergomi
Műszeripari Művek dolgozóit szemmel tartó és „Déri Tibor” fedőnevet viselő
ügynök augusztus 29-i jelentésében: „[Az] emberek általában kevesellik a tájékoztatást, nagyon hiányolják a televízió képes beszámolóját az ottani eseményekről.
Azt mondogatják, hogy lehet, hogy azért nem mutatják, mert olyan dolgok történnek, amit nem lehet mutogatni. Mert ha Vietnámból tudnak képet adni, ami
azon a napon [történt], akkor a szomszédból is tudnának.”5 Az információhiány
volt a táptalaja a véres harci cselekményekről és súlyos veszteségekről szóló rémhírek keletkezésének. „Kisfaludy Tamás” fedőnevű ügynök, tapolcai gimnazista
arról számolt be szeptember 18-i jelentésében, hogy egyik osztálytársa szerint
„Tapolcára a laktanyába négy halott katonát hoztak haza Csehszlovákiából. Azt
mondták róluk, hogy vérhasban haltak meg, de az egyikből kilenc golyót szedtek
ki.”6 A Szombathelyi Vízügyi Igazgatóság dolgozóit figyelő „Baráth János” ügynök
pedig arról tájékoztatta tartótisztjét októberben, hogy a környéken az a hír terjedt
el, hogy a „megszálló magyar csapatoknak vannak veszteségei Csehszlovákiában
[…] Sopronkőhidára gumizsákba varrt magyar katonai hullák érkeztek.” A rémhírek egy másik típusa a fegyveres konfliktus kiszélesedésétől való félelmet mutatja. A Monor község lakóit figyelő „Szentirmay István” ügynök jelentése szerint a
községben „[j]elentős felvásárlási láz tapasztalható. Igen sokan mázsás tételekben
vásárolnak lisztet, s zsákszámra a cukrot. Igen rontja a közhangulatot, hogy a fertőző száj- és körömfájás miatt nagyon sok sertést elszállítottak a községből, s a
közvélemény szerint ezek a hízók mind háborús előkészületek célját szolgálják.”7
Mivel forrásaim ügynökjelentések és nyomozati iratok, nem meglepő, hogy
elsősorban az „ellenségesnek” tartott megnyilvánulásokról, azaz a katonai akció
hivatalos interpretációjának ellentmondó véleményekről szólnak. Ugyanakkor,
ha nem is az ügynökjelentésekben megjelenő mértékben, feltételezhető, hogy a
magyar társadalom jelentős része elítélte a katonai agressziót, szolidáris volt a
megszállt ország polgáraival, és nagyra értékelte összetartásukat, passzív ellenállásukat, vezetőik bátor kiállását. E hozzáállás hátterében nemcsak egy megtámadott
kis nép iránti egyszerű szimpátiát, hanem a szovjet érdekszférába tartozó orszá5
6
7

ÁBTL 3.1.2. M-31287. 71. „Déri Tibor” jelentése, 1968. augusztus 29.
ÁBTL 3.1.2. M-33706 17. „Kisfaludy Tamás” jelentése, 1968. szeptember 18.
ÁBTL 3.1.2. M-37115 140. „Szentirmay István” jelentése, 1968. augusztus 26.
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gok hasonló helyzetéből fakadó érdekazonosság, valamiféle sorsközösség felismerését kell keresnünk. A „prágai tavasz” sokak szemében az ’56-os magyar forradalommal volt rokonítható: „szegény csehek ugyanúgy jártak, mint a magyarok
1956-ban, amikor szabadok akartunk lenni”8 – mondta B. József, várpalotai vájár.
A Szovjetuniótól való függés lazítására és a belső demokratizálódásra irányuló
csehszlovák kísérlet, illetve az ezekre adott válasz, a katonai agresszió nem csupán
történeti analógiákat idézett fel. A nagyhatalmi reflexek változatlan működése
nem sok jót ígért a Magyarországon éppen ekkor zajló reformfolyamatok vonatkozásában sem.
Ez utóbbi veszélyt azok is felismerhették, akik ellenkezően ítélték meg 56-ot
és a forradalom (illetve szerintük ellenforradalom) leverése után hatalomra került kádári rendszert. A társadalomnak a fennálló rezsimhez lojális rétege nehéz
helyzetbe került, amikor reagálnia kellett az intervencióra. Nem volt könnyű elfogadniuk a bevonulásról szóló hivatalos magyarázatot, amely a katonai bevonulást
az ’56-hoz hasonló, komoly ellenforradalmi veszéllyel indokolta, amikor a kádári
propaganda – ellentétben a szovjet, lengyel és keletnémet pártsajtóval – még az intervenciót megelőző napokban is arról próbálta meggyőzni őket, hogy bár szocializmusellenes tendenciák valóban vannak Csehszlovákiában, Dubčekék egyedül
is képesek és szándékukban is áll megfékezni azokat. A tudatzavart csak tovább
fokozta, hogy még napokkal később sem sikerült megnevezni azokat a csehszlovák politikusokat, akik a hivatalos közlemények szerint behívták a Varsói Szerződés csapatait. A hadművelet így többek szemében is kezdte elveszíteni „baráti
segítségnyújtás” jellegét. Ismerjük a pesti viccet: „Meddig maradnak a megszálló
csapatok Csehszlovákiában? Amíg meg nem találják azokat, akik behívták őket.”
Vagy egy másik: „Mit jelent az álmoskönyv szerint tankkal álmodni? Barát érkezik.”
A létező szocializmus iránt elkötelezettek reakciói is megjelentek az ügynökjelentésekben, ami annak köszönhető, hogy augusztus 21. után a tartótisztek általában arra utasították ügynökeiket, hogy figyelmüket ne csak a potenciális „ellenségre” irányítsák, hanem számoljanak be a tágabb környezetükben (munkahely,
ismeretségi kör) tapasztalható közhangulatról is. Így kerültek be a jelentésekbe az
intervenciót „pozitívan”, illetve többnyire „aggódóan pozitívan” fogadó megnyilvánulások is. Utóbbiak kételyei, aggodalmai a katonai megoldás feltétlen szükségszerűségével, a Szovjetunió és az úgynevezett szocialista világrendszer nemzetközi tekintélyvesztésével, valamint a magyar részvétel miatt a Csehszlovákiában
élő magyar kisebbség helyzetének várható rosszabbodásával voltak kapcsolatosak.
8

ÁBTL 3.1.2. M-32975 124. „Lantos Sándor” jelentése, 1968. szeptember 13.
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Például Zs. János újságíró szerint „az akció helyes volt, de nem ilyen közös fellépés
formájában […] sajnálatos, hogy újra összeugrasztották a Duna-völgyi népeket,
holott a megértés kezdett stabilizálódni.”9
Az intervenció kiváltotta reakciók imént bemutatott két csoportja, az „ellenséges” elítélő és a „megértő, aggódó” mellett egy harmadik nyomai is felfedezhetőek
az ügynökjelentésekben. Az ebbe a típusba sorolható megnyilvánulások nem a
demokrácia és függetlenség vagy a szocializmus nézőpontjából, hanem nemzeti aspektusból értelmezték a történteket, és Csehszlovákia katonai megszállását
a magyar nemzetet ért sérelmek (Trianon, Beneš-dekrétum, kitelepítés stb.) miatt járó megérdemelt büntetésként fogták fel: „Úgy kell a cseheknek – mondta
Sz. János, egri lakos –, legszívesebben egymillió orosz katonát látnék ott, a másik
milliót pedig Romániában. Éppen elég szenvedést okoztak ezek az országok a magyaroknak.”10 Bevallom őszintén, hogy a kutatás kezdetén nem számítottam erre a
hangra, nem gondoltam, hogy egyesekben éppen „a prágai tavasz” elleni katonai
agresszió megítélésében játszik fontosabb szerepet a nemzeti sérelmek táplálta indulat, mint az aktuális közös érdekekből fakadó szolidaritás, és a Szovjetunió nem
mint közös ellenség, hanem mint bosszúálló, igazságosztó hatalom jelenik meg.
Káröröm és a bosszúvágy jellemezte K. László komáromi hivatalnok reakcióit
is. Arról beszélt, hogy a hír hallatán nagyon meglepődött, de nem sajnálja a „tótokat, mert szemét népség. Azt se bánja, hogy az oroszok elfoglalják Szlovákiát,
csak a magyar csapatok ne mentek volna át.”11 A magyar katonák felvidéki megjelenéséről a nagy többség ebben a csoportban is negatívan nyilatkozott, féltvén az
ottani a magyar kisebbséget a várható megtorlásoktól, az ellentétek kiéleződésétől.
Csupán elvétve esett említés valódi revíziós reményekről, többnyire reálisan ítélték meg a területi visszacsatolás szocialista táboron belüli lehetőségét. Itt idézném
fel a revízió gondolatával játszadozó korabeli viccet: „A kiskatona mondja: A századosom megígérte, ha jól viselem magam, jövőre Romániába is vele mehetek.”
A dolgozat második részében az intervencióra adott leghevesebb érzelmi reakcióról, a felháborodásról, a katonai megszállás indulatos elítéléséről lesz szó. A
bevonulást nemcsak azok fogadták ellenszenvvel, akik a Csehszlovákiában zajló
eseményeket egyfajta demokratizálódási folyamatnak tekintették, hanem azok
közül is sokan élesen elítélték a „rendcsinálásnak” ezt az erőszakos módját, akik
bár szimpatizáltak Dubčekékkel, de attól tartottak, hogy ellenforradalmi veszély
fenyegeti a szocializmust Csehszlovákiában. A felháborodásnak azonban nem
9
10
11

ÁBTL 3.2.3. Mt-201 40. „Építő” jelentése, 1968. szeptember 12.
ÁBTL 3.1.2. M-30261/1. 207. „Virág Ferenc” jelentése, 1968. szeptember 9.
ÁBTL 3.1.2. M-33858. 144. „Marosi István” jelentése, 1968. augusztus 23.
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voltak nyilvános és kollektív megnyilvánulásai, például utcai tüntetések. A korcsulai nyilatkozatot aláíró filozófusok akciója volt az egyedüli közismert tiltakozás, amely a szélesebb nyilvánossághoz eljutott. Az ügynökjelentésekből is arra
következtethetünk, hogy az emberek felháborodásuknak, elítélő, kritikus véleményüknek többnyire csak a legszűkebb, biztonságosnak gondolt környezetükben
adtak hangot, félve attól, hogy a hivatalossal nem egyező véleményeket a hatalom
nem tolerálja, ellenséges, izgató kijelentéseknek tekinti és kriminalizálja.
F. László ügye – amelyet rendőrségi nyomozati iratokból ismerünk – azt bizonyítja, hogy ez az aggodalom jogos volt. A 28 éves mezőgazdasági gépészmérnök
esete elsősorban az intervenciót felháborodottan elutasító, de nem tipikus módon reagáló ember példája. F. László augusztus 21-én reggel értesült a Csehszlovákiába történő bevonulásról, amikor munkatársaival együtt Budapestről vidéki
munkahelyükre, Szanyba utaztak. Az éjszaka történtekről a vonaton tartózkodó
csehszlovák állampolgárok számoltak be nekik, akik Komáromnál próbálkoztak
hazajutni. Vélhetően sikertelenül, hiszen a hadműveletek miatt a határt lezárták.
F. László csak a tíz órás hírek hallatán hitte el a történteket, és felháborodásának
azonnal hangot is adott munkatársai előtt.
A következő idézet a férfi rendőrségi kihallgatásáról felvett jegyzőkönyvből
származik: „nagyon megdöbbentett ez a hír, […] és azonnal véleményemet is nyilvánítottam. Helytelenítettem azt a körülményt, hogy a magyar csapatok Csehszlovákia területére mentek. Ekkor én ezt a cselekményt hirtelenjében lehetetlennek,
abszurdnak neveztem, és hogy ez nem más, mint Csehszlovákia megszállása, és
azt is mondtam, hogy ezzel olyan szégyenfolt esik a történelmünkön, amit nehéz
lesz lemosni. Azt is mondtam ekkor társaim előtt, hogy miért kellett minket belekeverni, miért kell nekünk mindenben részt venni. Ekkor is hangoztattam azt a
véleményemet társaim előtt, hogy szerintem Csehszlovákiában nincsen ellenforradalmi veszély, ezt maguk a csehek is meg tudták volna oldani, nem kellett volna
nekünk bemenni.”12
A csornai járásbíróság csupán e kijelentései miatt nem ítélte volna F. Lászlót
izgatás vádjával hat hónapi börtönbüntetésre. A férfi eddig a pontig a tiltakozás
általam tipikusnak mondott formáját választotta: csupán néhány munkatársa előtt
fejtette ki a hivatalos állásfoglalással nem egyező, indulatos véleményét. (Az egyik
szem- és fültanú vallomása szerint „helytelenítő” véleményét hangosan és emelt
hangon adta elő: „felháborodottan felkiáltott.”13) Következő lépése azonban azt
12

13

ÁBTL 3.1.9. V-167112. 6. F. László gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyve, 1968. augusztus
23.
ÁBTL 3.1.9. V-167112. 17. B. István tanú kihallgatási jegyzőkönyve, 1968. augusztus 28.
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mutatja, hogy nem elégedett meg e szűk nyilvánosság előtti puszta véleménynyilvánítással és érzelmei kifejezésével, hanem aktív módon hatni is akart az események menetére. Szanyba érve ugyanis társai minden tiltakozása ellenére táviratot
adott fel a helyi postahivatalban Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének a
következő szöveggel: „Őszinte bizalommal kérem Önt, országaink békéje, barátsága érdekében segítse elő csapataink hazahívását. F. László.” 14
A táviratküldés ténye azt mutatja, hogy a férfi számára a közügyekbe cselekvő
módon beavatkozó, aktív állampolgár viselkedése volt a követendő minta. A címzett személye, valamint az üzenet tartalma és lojális hangja pedig arra utalnak,
hogy egyrészt a politikai döntéshozók jobbító szándékú kritikusa kívánt lenni,
másrészt bízott abban, hogy a hatalmon lévők befolyásolhatók, a „nép”, azaz a
hozzá hasonló állampolgárok hangja eljut hozzájuk és meghallgatásra talál. Azt is
remélte, hogy nem „magányos harcos”, hanem az intervenció ellen aktívan tiltakozók népes csoportjának egyik tagja. Munkatársainak a következő módon magyarázta tettének indítékait: „Biztos vagyok abban, hogy nemcsak én leszek egyedül,
aki ilyen és hasonló táviratot küld a kormánynak, vagy más állami vezetőknek, és
ha sok ilyen táviratot kapnak, akkor valószínű, hogy a táviratnak hatása is lesz.” 15
Mint láttuk, tévedett. Ha esetleg jelentős volt is a tiltakozó üzenetek száma – erről
egyelőre nincsenek adataim –, a kormányra nyilvánvalóan nem voltak befolyással. F. László akcióját pedig nem jó szándékú figyelmeztetésnek, hanem ellenséges
támadásnak tekintették.
A rendelkezésünkre álló források alapján F. László azon magyar állampolgárok
egyike lehetett, akik hittek abban, hogy a szocialista rendszer reformálható, létrejöhet egy demokratikus szocializmus. Ez a meggyőződésük vélhetően a hatvanas
évek első harmadától Magyarországon történt változások tapasztalatain alapult,
és ennek igazolását láthatták a dubčeki Csehszlovákiában 1968 elejétől zajló folyamatokban is. Nem meglepő tehát, hogy az őket e hitükben megingató katonai
intervenció heves indulatokat, dühödt tiltakozást váltott ki belőlük.
Nem tűnik őszintétlennek, pusztán védekezési taktikája részének F. László kihallgatása során önmagáról adott jellemzése: „A szocializmus igaz hívének tartom
magam. Nem kacsingatok nyugatra. Egyet értek a szocialista célkitűzésekkel, de
a szocializmus építése közben felmerülő hibák fájnak. Ezek engem sokat foglalkoztatnak, és úgy gondolom, hogy ha e hibákat elhallgatjuk, több kárt okozunk,
14

15

ÁBTL 3.1.9. V-167112. 6. F. László gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyve, 1968. augusztus
23.
ÁBTL 3.1.9. V-167112. 6. F. László gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyve, 1968. augusztus
23.
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mintha beszélnénk róla. Így az adódó esetekben az ilyen problémákat, észlelt hibákat a környezetem előtt felvetettem, vagy a mások által felvetett problémát megbeszéltük, megvitattuk.”16
Problémásnak tartotta többek között – ahogy erre a nyomozás során fény derült – a kormánynak a nemzet kérdéséhez és a demokráciához való viszonyát.
Miért nem foglalkozik a határon túli magyar lakosság helyzetével, és miért retteg
március 15. megünneplésétől, miért nem lehet a nemzet ünnepe munkaszüneti
nap? A szólásszabadságról alkotott nézeteit minden bizonnyal a Csehszlovákiában zajló folyamatok alakították ki: „[Az] a véleményem – mondta rendőrségi kihallgatása során –, hogy hazánkban is szélesebb körűvé kellene tenni a demokratizmust, mindenki részére lehetővé kellene tenni a teljes szólásszabadságot, hogy
mindenki szabadon elmondhassa véleményét anélkül, hogy utána felelősségre
vonnák.” 17 A magyar választási rendszert szintén nem tartotta demokratikusnak:
„sokkal inkább megfelelne a népnek, hogy ha ezt kiszélesítenék, és sokkal több
jelölt közül népszavazás formájában választanák ki az ország vezetőit, és akkor
mindenki elégedett lenne, és mindenki szabadon nyilvánítaná a véleményét.”18
Az általánostól eltérő, kivételes viselkedés leírása, azaz a rendőrség által készített nyomozati anyag láthatóvá tesz olyan magatartásformákat is, amelyekről
egyébként nem készült volna semmiféle hivatalos feljegyzés, mivel nem sértették
a hatalom által előírt magatartási szabályokat. A renitens F. László ügye révén így
írásos nyoma maradt tanúként kihallgatott munkatársai viselkedésének is, pontosabban annak, ahogyan a mérnök tetteire reagáltak. Mindannyian helytelenítették
F. László táviratküldési tervét, és igyekeztek lebeszélni róla. „[E]bből még baj is
lehet, ne csináljak hülyeséget”19 – idézte fel intelmüket kihallgatása során maga F.
László, ami azt bizonyítja, hogy az elhatárolódás a mérnök akciójától nem csupán
a munkatársak védekezési taktikájának része volt a rendőrségen, hanem valódi
reakció.
P. István lakatos és B. István segédmunkás elsősorban ésszerűtlen volta miatt
ellenezte F. László tervezett akcióját. Ők másként látták a szabad véleménynyilvánítás lehetőségét és a hatalom tűrőképességének határát a szocialista rendszerben,
16

17

18

19

ÁBTL
23.
ÁBTL
23.
ÁBTL
23.
ÁBTL
23.

3.1.9. V-167112. 6. F. László gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyve, 1968. augusztus
3.1.9. V-167112. 6. F. László gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyve, 1968. augusztus
3.1.9. V-167112. 6. F. László gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyve, 1968. augusztus
3.1.9. V-167112. 6. F. László gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyve, 1968. augusztus
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mint mérnök társuk. Megítélésük szerint a hatalommal való bármiféle nyílt szembehelyezkedés veszélyes és hiábavaló, ezért a mérnök lépése értelmetlen és ostoba dolog, „hülyeség”. F. Lászlót valamiféle csodabogárnak tekinthették, aki fejjel
megy a falnak: „Úgy látszik, F. el akarja magát vitetni”20 – kommentálta tettét P.
István.
Másként vélekedtek a közügyekben való részvétel értelméről is. Amíg a mérnök
fontosnak tartotta az állampolgárok aktív közreműködését a közéletben – ahogy
erre a távirat elküldésével is példát mutatott –, két társa a passzivitást, a közügyektől, a politikától való távolságtartást tekintette megfelelő stratégiának az adott körülmények között. Elhatárolódásukat a politikai kérdésektől kihallgatásuk során
is hangsúlyozták, ennek célja azonban ebben a helyzetben valószínűleg elsősorban
F. László védelmében történt. Annak érdekében, hogy ne kelljen a mérnök rendszerkritikus kijelentéseiről a szükségesnél többet mondaniuk (milyen ellenséges
kijelentéseket tett még F. László? – típusú kérdésekre válaszolniuk), tudatosan a
politika iránt közömbös állampolgárként, sőt tudatlan, képzetlen, „komoly” politikai kérdésekhez nem értő kisemberként jelenítették meg magukat a nyomozók
előtt: „[P]olitikai kérdésekkel én nem szoktam foglalkozni, nem is értek hozzá,
és így nem szoktam azt sem figyelni, ha mások politizálnak” 21– jelentette ki B.
István.
A közügyek iránti teljes közöny ugyanakkor a 60-as évek vége felé még negatív jelenségnek számított az uralmon lévők által az állampolgárok felé közvetített
üzenetek szerint. A társadalom tagjaitól aktív közéleti részvételt, illetve annak látszatát várták el, természetesen a hatalom által tolerált keretek között, szocialista
módon. Ennek az elvárásnak a hatását láthatjuk többek között azokban a hivatalos
jellemzésekben is, amelyeket a munkaadók készítettek dolgozóikról. A pozitívnak
szánt jellemzés kihagyhatatlan része volt a szocialista közéletben való részvétel
hangsúlyozása.
A mérnök harmadik munkatársa, Sz. Ervin technológus szintén helytelenítette F. László reagálását a csehszlovákiai bevonulás hírére. Ő azonban társaitól
eltérően nemcsak azt tartotta ésszerűtlen, esztelen cselekedetnek, hogy a mérnök
felháborodásáról a hatalmon lévőket tájékoztatta azzal a szándékkal, hogy hatással legyen az eseményekre, hanem a bevonulás ténye elleni heves tiltakozását is
elítélte. Hangos kifakadására – B. István tanúvallomása szerint – úgy reagált, hogy
„nincs igaza, ne legyen úgy felháborodva.”22 Pár nappal később pedig arról pró20
21
22

ÁBTL 3.1.9. V-167112. 15. P. István tanú kihallgatási jegyzőkönyve, 1968. augusztus 28.
ÁBTL 3.1.9. V-167112. 17. B. István tanú kihallgatási jegyzőkönyve, 1968. augusztus 28.
ÁBTL 3.1.9. V-167112. B. István tanú kihallgatási jegyzőkönyve, 1968. augusztus 28.
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bálta meggyőzni a férfit, hogy „mégiscsak humánusabb dolog az, hogy most még
csak néhány embert kell kordában tartani, azok után, hogy időben bementek csapataink Csehszlovákiába, mint ahogy az nálunk történt 1956-ban, amikor is ezrek
pusztultak el a harcokban.”23
Sz. Ervin álláspontja egyértelműen a hivatalos propaganda hatását tükrözi,
amely az egyre erősödő ellenforradalmi veszéllyel, illetve a veszély még időben
történő elhárításával indokolta a katonai bevonulást Csehszlovákiába. Az indoklás része volt a csehszlovák eseményeknek az 1956-os magyar forradalommal (a
hatalom értelmezésében ellenforradalommal) való összevetése is, valamint annak
hangsúlyozása, hogy csak így lehetett megelőzni egy komoly polgárháborús krízist. Sz. Ervin reakciójából a fennálló rendszerhez lojálisnak mutatkozó ember
képe tűnik elő, aki, ha voltak is kételyei az intervenció indokoltságát illetően (feltehetően voltak), nyilvánosan nem kritizálta azt. Pártszerűen viselkedett (még ha
nem is volt párttag): igyekezett megérteni az ország vezetőinek döntéseit, sőt védelmébe is vette azokat a F. László-féle „lázongó forrófejűekkel” folytatott vitában.
A Csehszlovákia elleni intervenció olyan esemény volt, amely a magyar társadalom nagy részét reflektálásra késztette, azokat is, akik korábban egyáltalán
nem foglalkoztak politikai kérdésekkel. A történtek értelmezését erős emocionális
megnyilvánulások kísérték: meglepődés, félelem, felháborodás és káröröm. Az a
mód, ahogyan a kortársak az intervencióról vélekedtek, egyben megmutatja a Kádár-rendszerhez, 1956-hoz és a szocializmus való viszonyukat is.
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Örömök kollektívája és a kollektíva öröme.
A kommunista agitáció és az érzelmek kapcsolata
az 1950-es években
Mozgósítás érzelmekkel, érzelmekre: a kommunista tömegagitáció kiinduló- és
végpontja is az érzelmek dimenziójában helyezkedik el. Érzelmekkel operálnak
a buzdító beszédek, a munkához való szocialista viszonyt megfogalmazó propagandacikkek, ugyanakkor az érzelmek kinyilvánításának, az érzelmi motivációjú cselekedetnek ösztönzése a cél is: a kommunista hittel, meggyőződéssel, nem
kényszer által teljesített norma, végrehajtott párthatározat, helyeslő felszólalás,
támogató aláírás.
Az érzelmek és az agitáció kapcsolatát a Magyar Dolgozók Pártja Budapest
XIII. kerületében működő területi pártszerveinek működésén, mindennapi politikai gyakorlatán keresztül mutatom be. A tanulmány néhány általánosabb észrevételt követően két konkrét esetet vizsgál. Megállapításaim javarészt a pártiratokon, párttaggyűlési, pártvezetőségi jegyzőkönyveken, népnevelői jelentéseken,
valamint sajtócikkeken alapulnak.1
Az MDP nagy társadalomátalakító projektjében az egyének érzelmeit is politikai kategóriává alakította. Az érzelmeknek – kinyilvánításuknak vagy éppen ki
nem fejezésüknek – politikai jelentése és jelentősége lett, politikai következtetéseket vontak le belőlük. A magát materialista világnézetűnek, „marxista-leninistának” valló kommunista párt nem száműzni akarta az érzelmeket, hanem megfelelő mederbe terelni és céljaihoz felhasználni azokat.2
A tanulmányban azt járom körül, hogyan vált az érzelmeknek való politikai
jelentéstulajdonítás az egyéni magatartás, világnézet átformálásának eszközévé
és ez elvezethetett-e egy érzelmi közösség megteremtéséhez. A totalitárius néző1
2

BFL XXXV.108.c XIII. kerületi Pártbizottság alapszervezeteinek iratai.
Az érzelemcentrikus megközelítést szocialista kori forrásanyagon alkalmazza Glennys
Young, a washingtoni egyetem professzora, aki a sztálini terror genezisét és fejlődését komplex és sötét érzelmi történetként mutatja be. Young hangsúlyozza a nyilvános és ritualizált
érzelmek irányításának fontosságát, és kifejti azokat a stratégiákat, amelyek segítségével a
pártvezetők irányították, ellenőrizték és végső soron újramagyarázták a vádlottak érzéseit.
Young 2011: 128–151.
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pontú megközelítés az érzelmek felülről történő politikai irányítására fókuszál, e
folyamatok azonban ennél jóval összetettebb és dinamikusabb viszonyrendszert
hívtak életre.3 A tárgyalt esetekben az érzelmek közvetítő csatornaként működtek: a taggyűlésen a pártvezetőség és a tagság; a házi agitációban a népnevelő és a
népneveltek között.

Irányított, magyarázott és „aktív” érzelmek
A társadalomtudományokban az érzelmi fordulatként (emotional turn) emlegetett irányzathoz sorolt alapkutatások az érzelmek társadalmi megnyilvánulását
vizsgálják, ennek eredménye Barbara H. Rosenwein érzelmi közösség (emotional community) és William Reddy érzelmi rezsim fogalma (emotional regime).4
Az érzelemcentrikus megközelítés a szocialista korszak jelenségeivel foglalkozó
történészekre is inspirálóan hatott, ugyanakkor az erre irányuló elemzések a mai
napig a szovjetológia periférikus területéhez tartoznak.5
Témámra vonatkoztatva evidens kapcsolódási pontként merül fel az agitáció
érzelmi mozgósításként való értelmezése. Ahogyan Pataki Ferenc írja, az emberek érzelmi-indulati világának mozgósítása sokkal egyszerűbb, mint a racionális
szféra munkaigényesebb és többértelműségekkel kísért működése mentén való
hatásgyakorlás. Az érzelmi elfogultság és túlfeszültség nem tűri a hosszas okfejtést, hiszen mindig hajlik arra, hogy a valóságot igen-nem, fekete-fehér, szeretem-gyűlölöm és más efféle kategóriákban dolgozza fel és értékelje. E kategóriákat
pedig a kommunizmus ideológiája a világtörténelem nagy folyamataiba ágyazza,
így emeli jelentőségüket sokszorosára.6 A párttaggyűléseken és az írott propagandában is hangoztatták: az élcsapat tagjának lenni, részt venni abban a munkában,
amely a kommunizmus felé vezeti az országot, büszkeséggel kell, eltöltsön minden
embert, akiknek hálásnak kell lenniük a pártnak, a Szovjetuniónak azért, hogy a
békés építkezéshez aktív szereplőként csatlakozhattak.
Emellett az ideológusok – és az őket követő funkcionáriusok, pártmunkások
– az egyének, foglalkozások, viselkedésmódok mellett az érzelmeket is címkézték,
3

4
5

6

A totalitárius paradigmáról és az azt bíráló revizionista irányzatokról lásd: Rainer M. 2001;
Horváth 2008: 401–428.
Összefoglalóan lásd: Plamper 2015.
Monografikus feldolgozás mindeddig nem született a témában, tanulmánykötetekben, folyóiratokban találunk ilyen irányú elemzéseket. Legfontosabb mindközül: Steinberg–Sobol
2011.
Pataki 2011: 153–154.
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„jó” és „rossz” kategóriákba sorolták.7 A munkához szocialista módon kellett viszonyulni: aki a bérpolitikát, a normarendszert kifogásolta, az az ország jövője ellen vétett. A magánélet világa is erkölcsi alapon nyert minősítést: a jó kommunista
otthon is kommunistaként élt. Az úgynevezett kommunista erkölccsel kapcsolatos érzelmi megnyilvánulások szövegszerű megjelenítésére is találunk szép számmal példát. A nem pártpolitika mentén ébredező érzéseket „elhajlónak” bélyegezték. Szerelemből létezett kispolgári (pártmunka elhanyagolása „szerelemből”) és
kommunista is (a politikailag képzetlen feleséget „szerelemből” népnevelő funkcionárius férj); gyűlöletből volt hasznos (az imperialistákat gyűlölni) és ártalmas
is (az egész német nemzetet a háborús bűnökért gyűlölni). A kollektív örömök és
bánatok a politikai mellett morális kategóriát is jelentettek.8
Az érzelmek őszintesége ez esetben a hit, a meggyőződés őszinteségének kérdéseként vetődött fel. Az önkritika-gyakorlás „valódisága” feletti vita nem volt egyéb
tulajdonképpen, mint a kimutatott és a feltételezett, mögöttes érzelmek ütköztetése.9 A mindennapi politikai gyakorlat másik terepe ugyancsak példaként hozható
fel: a magánlakásokba belépő agitátorok célja a kettős beszéd, tulajdonképpen a
kettős érzés, azaz a nyilvános helyen és az otthon képviselt politikai állásfoglalás
közötti ellentmondás felfedése volt.
Az érzelmek őszinteségét természetesen nem tudjuk megítélni. Nem tudhatjuk
például, mit érezhetett a XIII. kerület 30. körzetében10 lakó háztartásbeli nő, amikor azt mondta: „ha csak rágondol Sztálin elvtársra, melegség önti el a szívét, úgy
szereti.”11 Elsőre gondolhatnánk, hogy nem akart bajt magának, tudta, hogy mit
kell mondania, biztosra akart menni, azért reagált ilyen lelkesen és érzelmektől
túlfűtötten, esetleg sok dolga volt és ezt látta a leghatékonyabb módszernek ahhoz, hogy az őt feltartó népnevelőpártól minél hamarabb megszabaduljon. Miért
zárnánk ki azonban, hogy tényleg így érzett? Az ideológia lelkesítő, mozgósító
hatását nem becsülhetjük le, a rendszert építők, fenntartók egy része valóban hitt
abban, hogy egy szebb világ építésében vesz részt. A hittel, érzelemmel elkötelezett kommunista párttagság létezésének felismerése a szovjet levéltári forradalom
7

8
9

10

11

Jan Plamper összefoglaló munkájában az érzelmek és a moralitás kapcsolatára is hangsúlyosan kitér. Plamper 2015: 39.
A kommunista erkölcs fogalma több jelentésréteggel bír. Erről lásd: Szabó 1998: 52–53.
Az önkritika-gyakorlás rítusairól egy pártiskolai fegyelmi eljárás keretében lásd: Huhák
2016.
A lakóterületi pártszervek a főváros kerületeiben körzetekre tagolódva épültek fel, 100-200
főnyi párttagsággal. Erről lásd: Huhák 2017.
BFL XXXV.108.c 472. (-3) ő. e. Jelentés az MDP XIII/30. körzet népnevelőgárdájának 1950.
április 1–13. között végzett munkájáról.
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óta a kutatók számára hozzáférhetővé vált pártarchívumok és irattárak tanulmányozásának egyik legfőbb eredménye, ami a totalitárius paradigma cáfolataként
fogalmazódott meg.12
Mikor megpróbálunk érzelmi környezetként tekinteni a pártműködés lokális
szintjére, az alapszervezetek világára, szem előtt kell tartanunk, hogy vizsgálatunk
tárgyai nem a megélt, még csak nem is a kinyilvánított, hanem a jelentésekben
leírt érzelmek. A múlt érzelmei, a hit és a meggyőződés nem kutatható, csupán
mindennek megnyilvánulási formáit elemezhetjük, és vonhatunk le belőlük következtetéseket.
Hogyan ragadható meg ez az érzelmi narráció? Legegyszerűbben úgy, ha az
érzelmeket kifejező szavakat kvantitatív módon vizsgáljuk. Az ellenségképgyártás
a gyűlölet, a személyi kultusz és a Szovjetunió idealizálása pedig a szeretet szavait
hintette szét a szövegeinkben. A társadalomkép is formálódott az érzelmi kategóriák mentén. A népnevelői jelentések formanyomtatványain három kategóriát
kínáltak fel az agitációs alanyok minősítéséhez: jóindulatú/közömbös/ellenséges.
Továbbá visszatérő igényként jelent meg, hogy a pártnak a népnevelőkön keresztül meg kell szerettetnie magát. Az MDP szeretetfogalmán, szeretetnyelvén a
kommunista hit, elkötelezettség, feltétlen lojalitás, megbízhatóság, a párt követése
és a lakosság előtti öntudatos képviselete volt értendő.13
Joanna Bourke, a londoni egyetem professzora a félelemről és haragról szóló tanulmányában arról ír, hogy az érzelmi munka nem csak az érzelmi kontroll
megszerzéséért folytatott hierarchikus harc. Az érzelmek az egyént a társadalomhoz kapcsolják, az egyénen belül alakulnak ki, de nem függetlenek a társadalmi,
kulturális, politikai környezettől, utóbbi hat az érzelmek kinyilvánítására, amire
pedig visszahatnak a kimutatott érzelmek.14
Ahogy arra fentebb is utaltam, az egyirányú érzelemi befolyásolás folyamata
helyett az érzelmek működése a szocialista politikai és társadalmi rend hétköznapjaiban sokkal dinamikusabb jelenségkört takart. E dinamizmus megragadásához mindenekelőtt különbséget kell tennünk az egyéni érzések és az érzelmi
normák között. Sokkal könnyebb megtalálni utóbbiakat, mint arra következtetni, egy kortárs mit érzethetett adott helyzetben. Ez utóbbi akkor válik leginkább
megközelíthetővé, amikor az érzelmi cselekedetek az érzelmi normarendszerekbe
12
13

14

Bartha 2003: 27.
„A népnevelő elvtársak azt a pártot képviselik, amelyet a dolgozók szeretete vesz körül. Akkor végeznek jó munkát, ha ezt a szeretetet növelik magatartásukkal is az általuk meglátogatott családoknál.” A választás napi hírei. Szabad Nép, 1949. május 4.
Bourke 2003. 123–124.
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ütköznek, a közösségi elvárás és az egyén érzelmi reakciói egymásnak feszülnek.
Ennek példájaként idézhetünk Halda Aliz15 memoárjából. A fiatal nőt a Magyar Rádió munkatársaként küldték népnevelő körútra: „A korszak idétlen kísérletei közé tartozott a népnevelők családlátogatási kampánya. Ebben való részvételem a legkínosabb élményeim közé tartozik, pedig mindössze négy-öt alkalommal
kényszerültem »népnevelni«. Egyszer bevezetésül megkérdeztem a háziakat, hogy
mennyit keresnek. Ketten hétszáz forintot – volt a válasz. Ennyiből bizony nehéz
megélni, szaladt ki népnevelőtársam száján. Riadt csönd lett – nem én voltam
a legrémültebb, hanem a háziak, valószínűleg azt hitték, hogy provokáljuk őket.
Kapkodva kezdték bizonygatni, hogy hogy jaj, dehogyis, megélnek, persze egy kicsit takarékoskodni kell, de hát javul a helyzet, hiszen a párt…”16
A jelenetből kiolvashatjuk, hogy az új típusú politikai gyakorlat, a családi otthonokban folytatott népnevelői tevékenység milyen érzelmeket válthatott ki a
népnevelőkből (együttérzést) és a meglátogatott családtagokból (félelmet). Mindez hogyan hatott vissza a pártot képviselő agitátorokra (kellemetlen, rossz érzést
keltve bennük) és egyben a népnevelési szituációban megtestesülő politikai, társadalmi viszonyrendszerre. Az érzelmek a politikai, ideológiai értelmezési keretben
kódolódtak, a motivációk és a célok is politikai tartalmú szándékokká és következményekké formálódtak.

Kollektív örömök
A konkrét esetekre áttérve egy olyan párttaggyűlés jegyzőkönyvéből idézek, ahol
az érzelmek egy párttag alkalmatlanná nyilvánítása során a politikai, ideológiai
érvelés részévé váltak. Azt vizsgálom, hogyan kapott szerepet az öröm kinyilvánítása, illetve ennek elmaradása néhány párttag és a pártvezetőség konfliktusának
kibontakozása közben.
A XIII/31. körzetben egy a Szabad Nép szerkesztőségébe beküldött olvasói levél robbantott ki kisebb botrányt. Ennek szerzője, egy bizonyos Lándori Györgyné
a pártvezetőséget öntömjénezők és fölényeskedők klikkjének nevezte. Kronológiailag első forrásunk Lándoriné első olvasói levele lenne, ez azonban sajnos nem
maradt fenn, illetve mindeddig nem bukkant elő.17 Az 1950. február 9-i Szabad
15

16
17

Halda Aliz (1928–2008) tanár, elsősorban ellenzéki tevékenysége és Gimes Miklóshoz fűződő
kapcsolata révén volt ismert.
Halda 2002: 18.
Mivel Lándoriné a Rajk-perre hivatkozik, ezért a levelet 1949 szeptemberére datálhatnánk,
ez esetben azonban az eltelt öthónapnyi idő az újságcikk megjelenéséig még az ügykezelés
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Nép-cikk már az asszony felháborodásáról ad hírt, ugyanis a pártvezetőség – állítása szerint – meghurcolta őt a korában írt kritikája miatt.18 Az ügy a párttaggyűléseken, az asszony párttagfelvételi eljárása során is napirendre került. 1950 februárjában esett először szó a levélről,19 ennek ellenére Lándoriné májusban párttag
lett;20 egy harmadik, keltezés nélküli jegyzőkönyvben pedig erős kétely merült fel
utóbbi döntés helyességét illetően. A taggyűlés résztvevői megállapították, hogy
Lándoriné félrevezette a pártvezetőséget. Elítélésével példát szerettek volna statuálni a hasonló esetekre vonatkozóan: „[…] Mert a két tucat hozzászólás után sem
tudtak tiszta képet Lándorinéról. Nem is olyan egyszerű ez, mert Lándoriné nem
egy egyszerű összetételű személyiség. Már erősen túl az első fiatalságon, túlzottan
ambiciózus, minden látható pártmunka után hevesen törekvő tipikus polgáras�szony benyomását kelti.”21
A Lándori-család – a sörgyári tisztviselőként dolgozó férj és a háztartásbeli feleség – a Nyugati tér közelében, a 31. körzet pártházának szomszédságában
lakott.22 A polgári származás nem kirívó a kerület nagy sorszámú körzeteiben
(18–32), hiszen ezek területileg részben az 1950-ben idecsatolt Újlipótvárost fedték le. A 31. körzet a kerülethatárok átrajzolása előtt az V. kerület 6. körzete volt,
központja a Kiss József utca 3. szám alatt működött.23 1950-ben a jobbára értelmiségi, kereskedő, a két háború között önálló egzisztenciával bíró rétegek lakta
városrésznek a XIII. kerülethez csatolását a munkástöbbségű Angyalföldbe való
beolvasztás motiválta. A 31. az MDP szemében gyenge, azaz polgári, vagy, ahogy

18

19

20

21

22

23

lassúságával számolva is túlságosan hosszúnak tűnik, így a szöveg valószínűleg valamivel később íródhatott.
„Úgy érzem, ez a fenyegetés nem volt helyes. Nem értem, miért ne írhatnám meg
észrevételeimet pártunk központi lapjának, az az én lapom is! És nem is azért írtam, hogy
az elvtársak előtt az a körzetben titok maradjon, vagy, hogy kellemetlenkedjem, hanem
mert úgy éreztem, helyesen cselekszem.” „Bírálatunkkal segíteni akarjuk a pártszervezetek
vezetőségét.” Szabad Nép 1950. február 9. 4.
BFL XXXV.108.c 473. (-1) ő. e. Jegyzőkönyv, felvétetett az MDP XIII/31. körzet taggyűlésén,
Budapest, 1950. február 28.
BFL XXXV.108.c 473. (-1) ő. e. Jegyzőkönyv, felvétetett az MDP XIII/31. körzet taggyűlésén.
Budapest, 1950. május 26.
BFL XXXV.108.c 473. (-1) ő. e. Jegyzőkönyv az MDP XIII/31. körzetének tagfelvételi gyűléséről. Budapest, [d. n.]
Az 1950-es választási névjegyzékben, a Kresz Géza utca 14. alatti lakcímen szerepel Lándori
György (1912, Kledering – ?) főtisztviselő és felesége született Révész Erzsébet (1909, Budapest –?) háztartásbeli. BFL XV.20. Digitalizált mikrofilmek 6. választói névjegyzék, 1945,
8248. sz. tekercs
1947–1953 között Kiss József utca, előtte és ma is Visegrádi utca.
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egy helyen írják, „belső, kényelmes” körzetnek számított. Lándoriné megrovása a
körzet polgári többségű lakosságának is szólt.
Visszatérve az ügyre, az asszonyt több érvelési láncra felfűzve támadták. Az érzelmi húr megpendítésére akkor került sor, amikor szemére vetették, a Rajk-ügyet
tárgyaló aktívaértekezlet elején kritizálta a pártszervezetet: „[…] erősen kifogásolta a vezetőségnek azt az eljárását, hogy egy évvel ezelőtt, midőn a titkár elvtárs
apa lett, egy aktívaülésen üdvözölte a titkár elvtársat ebből az örvendetes alkalomból és ehhez az üdvözléshez az aktívák is csatlakoztak. Lándoriné ezt polgárinak
találhatta, de kifogásait nem közvetlenül hozta a vezetőség tudomására, hanem a
Szabad Néppel levelezte le. Eltekintve mindentől, Lándoriné ezzel a kritikájával
csak a saját maga individualista polgári lelkületét leplezte le, akitől nagyon, de
nagyon messze van a jó kommunista közösségi érzése. Lándoriné nem tudja megérteni éppen azért, hogy egyikünk öröme mindnyájunk öröme, egyikünk bánata
közös bánat kell, hogy legyen, mert egy célé az életünk, egy célé a munkánk. De
ezt megérteni burzsoá lelkülettel, az elvtársaktól ridegen elzárkózó magatartással
persze nem lehet.”24
A május 26-i taggyűlésen az asszonyt „politikai fejletlenségére hivatkozva”
nem akarták tagjelöltből taggá minősíteni, megítélésén tovább rontott férje felszólalása. Ekkor hangzott el a később többször felemlegetett mondat, amely jó ütőkártyának bizonyult a pártvezetőség kezében: „Lándori arról beszél, hogy valaki
milyen képzett, az relatív, és elég fejlettnek tartja a feleségét a tagságra. Felszólalását azokkal a szavakkal fejezte be, hogy vezetőségek jönnek, vezetőségek mennek,
de a Párt örök.” Végül a jelenlévő harmincöt főből harmincan megszavazták az
asszony tagfelvételét.25
A döntést felülvizsgáló párttaggyűlésen Lándori György hozzászólását gúnyos
stílusban idézte a vezetőség, ahogy írták, a férfi „kitűnő beszédképességgel szórta
alattomos, mérgezett nyilait a vezetőségre”. Előadását „égbekiáltó, nagyképű, jellegzetesen burzsoá értelmiségi frázisnak” minősítették. Érvelésükhöz a párt Szervezeti Szabályzatát is felidézték, amely szerint a demokratikus centralizmus elve
alapján a vezetőséget respekt és súly illeti meg, hozzátéve, hogy ezt „lekicsinyelni,
fölényeskedően gyűlölködő, jellegzetesen burzsoá-értelmiségi iróniával elbagatellizálni nincsen joga egyetlen párttagnak sem”.26
24

25

26

BFL XXXV.108.c 473. (-1) ő. e. Jegyzőkönyv az MDP XIII/31. körzetének tagfelvételi gyűléséről. Budapest,[d. n.]
BFL XXXV.108.c 473. (-1) ő. e. Jegyzőkönyv, felvétetett az MDP XIII/31. körzet taggyűlésén.
Budapest, 1950. május 26.
BFL XXXV.108.c 473. (-1) ő. e. Jegyzőkönyv az MDP XIII/31. körzetének tagfelvételi gyűlé-
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Az eset megtárgyalása és értelmezése jól mutatja, hogyan kapcsolódtak össze a
társadalmi kategóriák az érzelmi képességekkel. Az értelmiségi jelző itt nemcsak
a „nem haladó”, nem lojális értelmiségi csoportjára utalva vált negatívvá, hanem
bizonyos érzelmek hiányát is jelezte. A polgári származás a kollektív öröm helyett
az individualista lelkület, az önző érzelmek forrásává vált.
Kommunista bírálat helyett polgári fúrásról beszéltek. Lándoriné sérelmezte,
hogy a lapnak írt kritikája visszajutott a pártvezetőséghez, amiért őt a vezetőség
felelősségre vonta, és „burkoltan fenyegették”, amiért levelez. A pártvezetőség
azonban „a párt vezető szerepének, a párton belüli demokráciának, a pártszerű
kritika, megcsúfolásának” nevezte az eljárást, hivatkozva arra, „kommunista, ha
kritizál, nem döbben meg attól, ha kritikája odajut, akit megkritizál. A kritikát
pártszerű úton kell gyakorolni és a mondottakért a felelősséget vállalni kell.” A
kritika szándéka az erősítés kell, hogy legyen, de ez esetben megállapították, a cél
a „nyaktörés” volt, mivel Lándoriné a Szabad Néphez fordult, nem a pártvezetőséghez vagy a taggyűléshez.27
Az érzelmi közösség a pártvezetőség értelmezésében az MDP által vallott értékek el- és befogadása, a lojalitás során alakult ki. Az igazi probléma, ami Lándoriné ügyét kiemelte és az ellene indított támadást kiváltotta, ennek a párt szerinti
érzelmi közösségnek a megsértése, azaz a vezetőség hírnevének megtépázása és
lejáratása volt. A Szabad Nép szerkesztőségébe beküldött levelében Lándoriné azt
írta a körzetről, hogy a pártbizottság öntömjénező klikkrendszert hozott létre.28
Ráadásul egy polgárasszony minősített magatartásában polgárinak egy munkásszármazású párttitkárt: „Titkár elvtársunk, egy asztalossegédből lett igazságügyi
vállalat vezetője, egy szerény, a tagság által általánosan kedvelt jó kommunista, aki
azonban gyenge még ahhoz, hogy a Lándori-féle sokat olvasott, jó dumájú értelmiségi rabulisztikájának azonnal megfelelően vissza tudjon vágni.”29
1951-ben több jegyzőkönyvben is feltűnik a Lándori-házaspár neve, Lándoriné népnevelőként agitált, Lándori békebizottsági tagként végzett pártmunkát.
Ebből arra következtethetünk, hogy az üggyel – a párttaggyűlés nyilvánosságának felhasználásával –elsősorban kifelé kívántak példát statuálni, nem pedig az

27

28

29

séről. Budapest, [d. n.]
BFL XXXV.108.c 473. (-1) ő. e. Jegyzőkönyv, felvétetett az MDP XIII/31. körzet taggyűlésén,
Budapest, 1950. február 28.
BFL XXXV.108.c 473. (-1) ő. e. Jegyzőkönyv, felvétetett az MDP XIII/31. körzet taggyűlésén,
Budapest, 1950. február 28.
BFL XXXV.108.c 473. (-1) ő. e. Jegyzőkönyv az MDP XIII/31. körzetének tagfelvételi gyűléséről. Budapest, [d. n.]
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asszonyt megbüntetni. Emellett a körzeti káderhiány szintén meghúzódhatott a
két aktív párttag megtartása és pártmunkásként való alkalmazása mögött, akik
ily módon mint jó útra térített osztályidegenek maradtak meg a párt kötelékében.

A személyes emlékezet és a „nem jó” gyűlölet
A területi alapszervek egyik központi feladata a népnevelők házi agitációs tevékenységének megszervezése volt, e pártmunka rendszeresen, az országos kampányok – választás, békejegyzés, Szabad Nép-előfizetés gyűjtése stb. – esetén nagyobb létszámban és gyakrabban, a hétköznapokon kevesebb népnevelőpárral
és alacsonyabb hatásfokkal folyt.30 A következő forráscsoport azt mutatja meg,
hogyan vizsgálhatók az érzelmek a házi agitációs jelentések szövegein keresztül.
Az agitációban megjelentek olyan értékek, érzelmi normák, amelyekkel azonosulni lehetett, vagy legalább a látszat szintjén könnyű volt csatlakozni hozzájuk.
Például háborút természetesen senki sem akart, de az, hogy ezt békekampányokkal, békealáírások gyűjtögetésével el lehetne kerülni, már nagyobb megosztottságot szült. A következőkben olyan agitációs jelentéseket idézek, amelyekből kiderül, milyen gond származhatott abból, ha az egyéni érzelmek nem a párt akarata
szerint bontakoztak ki. A helyszín továbbra is Újlipótváros. Az alaphelyzet pedig
az itt élő, deportálásban érintett zsidó, vagy zsidónak minősített közösség tagjainak békeagitációja.31
Az egyéni emlékezet politikailag orientált „érzelmi túlfeszítése” – a társadalmi
emlékezet birtoklásáért folyó küzdelemben – a meggyőzés eszközévé válhatott.32
A hagyományosan nagyobb arányban zsidó származású családok lakta Újlipótváros területéről származó jelentésekben a holokauszt erős hivatkozási alap e téren.
Köztudott, hogy az 1945 utáni demokratikus átmenetet követően a Rákosi-érában a zsidóüldözés a tabusított témák közé tartozott, a származási alapon diszkriminált áldozatok helyett az antifasizmus elleni harc kommunista üldözöttjeinek
jutott csak a hivatalos gyászból.33 A házi agitációban a vészkorszak családi emlé30
31

32
33

Erről lásd: Huhák 2017.
A budapesti zsidóság számát 1949 végén 96 ezerre becsülik, ami az összlakosság 9%-át tette
ki. A közösség tagjai Erzsébetváros mellett az Újlipótvárosban éltek a legnagyobb számban,
ami a holokauszt után is jellemző volt. Zeke 1990: 188.
Pataki 2011: 155.
A kommunista ideológiából eredően az egypártrendszerben hivatalosan minden vallási-etnikai megkülönböztetés eltűnt. Így a zsidósággal kapcsolatos kérdések sem léteztek többé,
tabuvá váltak. Petri 2017: 59–70.
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kezete megjelent témaként, persze ez esetben sem beszélhetünk az emlékek kibeszélésről, csupán a gyász, a trauma politikai fel- és kihasználása látszik körvonalazódni akkor, amikor az egykori deportáltak „békevágyát” – és a békét megvédő
párt elismerését – a háború alatti üldöztetésre való emlékeztetésükkel igyekeztek
felkelteni.
A pártszervezetnek akkor állt érdekében az érzelmi kommunikáció, ha az a
pártba vetett bizalmat erősítette. A népnevelők bátran nyúltak az erős szimbólumokhoz: „Kijelentette, hogy örül, hogy végre őszintén beszélhet egy népnevelővel. Neki az a véleménye, hogy a háborút a Szovjetunió akarja és nem az amerikaiak. Népnevelőink élesen mutattak rá ellenséges magatartására és a végén azt
kérdezték: sárga csillagot akar-e vagy szabadságot. Szabadságot, válaszolta.”34 A
sárga csillag mellett a gettósítás ugyancsak megjelenik: „Egy teljesen közömbös
polgári beállítottságú nő érdeklődését népnevelőink úgy keltették [fel] a külpolitikai események iránt, hogy Tito Jugoszláviájában uralkodó helyzetet a begettózás
[sic!] idejével hasonlították össze. Az asszony személyes élményein keresztül már
nagyobb érdeklődést tanúsított.”35
Az érzelmek irányítására akkor is sor került, amikor az ellenséges viszonyulás,
a gyűlölet nem a párt érdekei szerint ébredt fel. A Német Demokratikus Köztársaság 1949. októberi létrehozása kapcsán többször felmerült a németekhez való
viszony kérdése. A holokausztban érintettek véleményét a családi veszteség traumája határozta meg, ami azonban nem felelt meg a központi ideológiának: „Drogériában alkalmazott nővel csak a német kérdésről tudtak beszélni, mert mondta,
hogy gyűlöli a németeket, mert ’44-ben elvesztette a férjét. Itt is helyesen világítottak rá az elvtársak a német kérdésre. Befejezésül még megkérték, hogy gyermekét ne a németek elleni gyűlöletre nevelje, hanem a fasiszták ellen, ha az apját
hiányolja a gyerek.”36
Ahol intézményesítik és legitimálják a „nagy gyűlöleteket”, ott megfogannak a
„kis gyűlöletek” is, helyi, részleges gyűlölködési célpontok születnek.37 A németek
gyűlölete nem a központilag irányított gyűlölet szabályai szerint formálódott: a
német népre kollektíven vonatkozott, nem tett különbséget a két Németország
között, emellett nem kapcsolódott hozzá a kommunisták, a – náci Németországot
34

35

36
37

BFL XXXV.108.c 468. (-2) ő. e. Jelentés az MDP XIII/26. körzetében lezajlott házi agitációról.
[d. n.]
BFL XXXV.108.c 469. (-1) ő. e. Az MDP V/4. körzetének „Rózsa Ferenc” népnevelő csoportjának hangulatjelentése. Budapest, 1949. augusztus 10.
BFL XXXV.108.c. 447. (-1) ő. e. Agitációs jelentés, V/5. körzet, 1949. december 8.
Pataki 2011: 165.
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legyőző – Szovjetunió dicsőítése. Ahogy Pataki Ferenc is rámutat, a negatív érzelmek nem elegendőek a mozgósítás fenntartásához, az egyén önértékelését is növelni kell például azzal, hogy a szeretett párt tagja lehet.38 A gond itt tehát az volt,
hogy a párt féle érzelemkapcsolás, a gyűlölet mint szeretet-motiváció ez esetben
nem fogalmazódott meg.
Összességében azt láthatjuk, hogy míg Lándoriné ügyében egy nem érzelmi szituációból (a párt bírálata) érzelmi vetületűnek beállított ügyet (a kollektív
öröm hiánya) kreáltak, a fenti példában egy politikum nélküli, mély érzelmeket
tartalmazó alaphelyzetből (deportálás, személyes veszteségek) politikai kérdést
(az NDK elismerése) gyártottak. Az, hogy mit kezdett a pártállam az egyéni érzésekkel, a családi emlékezettel, beágyazódik abba, ahogyan a társadalom gondolkodásmódját meghatározó egyes értékekhez, értékrendszererekhez viszonyult.
Ahogy David L. Hoffmann is rámutat Stalinist Values39 című kötetében, a sztálinizmus, amikor a különféle értékrendszerekből, például a forradalom előtti, konzervatív tradíciók közül válogatott, akkor nem hátraarcot csinált, hanem ezeket
az értékeket a saját modern, mobilizációs céljai szerint használta fel. Szükség volt
a család intézményére például, de ez nem jelentette az államtól elzárt privátszféra
fenntartásának támogatását, ehelyett a család állami eszközként a gyerekek új értékek szerinti nevelésének kerete lett. Ennek analógiájára: a családi emlékezet, az
érzelmek sem voltak feltétlen törlendők, de nem jelenthették a közösségtől elforduló egyén érzelmi világának megélését, propagálását, mivel ezeket az emlékeket,
érzelmeket feltétlen meg kellett feleltetni a politikai céloknak.
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A tekintélyvédelem és az érzelmi hatáskeltés
kapcsolata az Országos Mozgóképvizsgáló
Bizottság iratainak tükrében
A Horthy-korszakban a filmes utócenzúra feladatát az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság (OMB) látta el. A bizottság feladata az volt, hogy a játékfilmektől
kezdve a híradókon át a reklámokig bezárólag meghatározott szempontok szerint
(például tekintélyvédelem, a vallási érzület védelme vagy a közrend, a közerkölcs
és a jó ízlés védelme stb.) értékelje a nyilvánosan bemutatni tervezett mozgóképeket. Az OMB igen heterogén személyi összetétellel rendelkezett. Egyesek hosszú
távon (éveken, évtizedeken keresztül) kaptak lehetőséget feladataik ellátására, mások viszont csak rövid távon. A tisztikar munkáját az egyre bővülő tagság segítette,
amely részben minisztériumi delegáltakból (minisztériumonként minimum 2-2
fő, de ez bizonyos időszakokban változott), részben pedig társadalmi megbízottakból állt (például egyházak képviselői, a mozgóképes szakma tagjai, nyugalmazott tisztviselők). Ennek köszönhetően a II. világháború éveiben már 16 fős vezetőség és több mint 70 fős tagság állt a filmes utócenzúra rendelkezésére. Az OMB
hivatalos tagsága csak keretlétszámként szolgált, amelyből 2–8 főt jelöltek ki az
egyes albizottsági ülésekre, amelyeken 1925-től szótöbbséggel hozták meg a mozgóképekre vonatkozó határozatokat.1 A döntésekről, illetve azok kivonatáról nyilvánosan is hozzáférhető határozatok készültek (a legfontosabb alapadatokat tartalmazó rövidített változatok például a Belügyi Közlöny vagy a Budapesti Közlöny
számaiban jelentek meg). Az adott dokumentumok eredeti és bővített verziója
eltérő mértékben maradt fenn az utókorra. Míg az 1940-es évek anyaga nagyobb
mennyiségben áll rendelkezésre, addig az 1920-as, 1930-as évekből származó szövegek már csak elvétve tanulmányozhatóak (az 1920-as évekből gyakorlatilag nem
maradtak fenn az értékelésekkel kapcsolatos eredeti dokumentumok, csak azok a
határozatok, amelyek az OMB Döntvénytár (1920–1929) című, a filmcenzúra által
összeállított és kifejezetten a nyilvánosság számára készülő kiadványban szerepelnek, az 1930-as évekből pedig ma már csak azon mozgóképek aktái vizsgálhatóak,
amelyekkel az 1940-es években is dolgoztak).2
1
2

Záhonyi-Ábel 2012: 91–101; Záhonyi-Ábel 2013: 12–27.
MNL OL K158, K159.
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A tanulmány az OMB 1920-as évekbeli cenzúrahatározatai közül válogat,
amelyek az OMB Döntvénytár (1920–1929) című kiadványban maradtak fenn (a
gyűjtemény az évtized körülbelül 750 mozgóképbetiltása közül 180 darabot tartalmazott, amelyek az alapos magyarázatokon keresztül a legkülönbözőbb értékelési szempontokat reprezentálták). Az itt elemzett példák között olyan esetek
szerepelnek (például Carl Theodor Dreyer: Orleansi szűz, George Beban: A gyermeki szív, Robert Wiene: Dr. Caligari, Friedrich Wilhelm Murnau: Janus, Henrik
Galeen: Alraune / Arjune, David Wark Griffith: A fehér rózsa vagy Wallace Worsley: A sátán testvére / A téboly szelleme című alkotása, illetve az azokról készült
értékelések3), amelyeket nemcsak bizonyos műfaji elemek kötnek össze, hanem az
is, hogy összevethetőek az 1930-as, 1940-es évek néhány fennmaradt és részletesebb reflexiókat tartalmazó határozatával. (Itt megemlítendő, hogy nem minden
OMB-határozat tartalmazott az alapadatokon túl bővebb magyarázatokat, ami jelen vizsgálat során is jelentősen leszűkíti a felhasznált határozatok körét.)
Egyrészt azt vizsgálom, hogy az OMB mint hatalmi intézmény dokumentumai
alapján, vagyis a Horthy-kori hatalom nézőpontja szerint az érzelmi hatáskeltés
hogyan kapcsolódott össze bizonyos ideológiai tartalmakkal és ezen keresztül
bizonyos mértékű ideológiakritikával, és ez milyen elbánásban részesült a korabeli filmcenzúra előtt. Másrészt – bár a felhasznált példák részben a fennmaradt
cenzúrahatározatok mennyiségi korlátai miatt korántsem képeznek reprezentatív
mintát – egy olyan feltételezést, hipotézist is megfogalmazok, hogy a fenti problémakör cenzurális megítélése hogyan változott az 1920-as évektől az 1930-as,
1940-es évekig. Eszerint az 1920-as évek határozatai alapján az érzelmi hatáskeltés által megvalósuló, bizonyos társadalmi pozíciók (papság, egyház, illetve tudósok, orvosok) tekintélyével szembeni (ideológia)kritikát általában elutasította az
OMB, addig az 1930-as, 1940-es években annyiban árnyalódott az OMB hozzáállása, hogy ha az érzelmi hatáskeltéssel összefonódó ideológiakritika egy konkrét
kontextussal, egy magyar nemzeti kontextustól eltérő idegen kontextussal kapcsolódott össze, akkor bizonyos keretek között megjelenhetett.

3

A tanulmány az OMB által az 1920-as, 1930-as, 1940-es években jóváhagyott filmcímeket
fogja használni, függetlenül attól, hogy a mozgóképek címe és / vagy azok helyesírása egyes
esetekben azóta megváltozott.
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Az érzelmi hatáskeltés és a műfajiság kapcsolata
A Horthy-kori filmcenzúra döntéshozói feltételezték, hogy a mozgóképes tartalmak (érzelmi) hatást válthatnak ki a befogadókból, és az OMB éppen ezért törekedett arra, hogy egyes műveket távol tartson a közönségtől, másokat pedig oly módon alakítson át, hogy azok már ne eredményezzenek negatívnak gondolt hatást.4
A vizsgálat során kiválasztott határozatokban többek között olyan szöveges minősítések olvashatóak, mint „idegtépő jelenetekben” (Dr. Caligari), „ízléstelen jelenetekkel, amelyek a nézőközönségre kétségtelenül durvító hatást gyakorolnának”
(Janus), „történeteinek pathologikus hatásával” (Alraune), „felforgató célok, rút
és alacsony indulatok felkeltése” (Jeanne d’Arc) – ezek mind olyan részek, amelyek
körülírják azokat a hatásokat, amelyeket a cenzorok a mozgóképek fogyasztásával
kapcsolatban feltételeztek. A határozatok a befogadókkal kapcsolatos elemeket is
tartalmaznak, mégpedig nemcsak olyan kifejezéseket használtak, mint „nagyközönség” (Alraune) vagy „tömeg” (A fehér rózsa), hanem olyan megfogalmazást is,
mint „kulturálatlan, vagy félig kultúrált (sic!) elemek” (Janus) vagy azt az összevetést, miszerint „Az efféle »szórakoztatás« hasonló ahhoz az üzleti vállalkozáshoz,
mely absynthet (sic!), kokaint és morfiumot ad drága pénzért az élet fáradt, vagy
tört jellemű hajótöröttjeinek.” (Alraune) Ezek a leírások is érzékeltetik, hogy az
OMB cenzorai nem semleges módon tekintettek a mozgóképek fogyasztóira, hanem bizonyos előzetes elképzelések vezették őket a döntéshozatal során.
Lényeges megfigyelés a fentiek alapján az is, hogy az (elutasított) (érzelmi) hatások a legtöbb esetben csak minősítve vannak a szövegekben, és azok pontosabb
meghatározása általában elmarad. Ennek következtében célravezető lehet egy
olyan filmes műfajelméleti megközelítés alkalmazása, amely a kiváltott érzelmek
alapján különíti el egymástól az egyes – az adott tipológiában szereplő – műfajokat. Ha beazonosítjuk azokat a mozgóképeket, amelyekről a cenzúrahatározatok
készültek s az adott filmek műfaját, akkor közelebb juthatunk ahhoz, hogy a cenzúrahatározatok által minősített (érzelmi) hatásokat tárgyszerűbben leírjuk.
Torben Grodal dán filmteoretikus az 1990-es években dolgozta ki a kognitív
tudományok eredményeire építő filmes műfajelméletét.5 E szerint a műfaj „érzelmek / elvárások / narratív funkciók meghatározó mintázata”,6 vagyis olyan elemek
halmaza, együttállása, amelynél a cél bizonyos érzelmi hatás (például komikus
hatás, félelem stb.) kiváltása a befogadóból azáltal, hogy a befogadó kognitív és
4
5
6

Lásd részletesebben a sajtó és hatalom korabeli összefüggéseiről: Sipos 2011.
Grodal 2004: 320–355.
Grodal 2004: 330.
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érzelmi szinten azonosul a narratíva aktív és/vagy passzív szerepeivel.7 Ez egy
igen összetett elmélet, amellyel kapcsolatban két megjegyzést tennék itt. Egyrészt
Torben Grodal nem kizárólagos érzelmi hatásról beszél a műfajok esetében, hanem „uralkodó érzelmi hatás”-ról,8 vagyis nem zárja ki annak lehetőségét, hogy
egy adott mű különböző érzelmi hatásokat váltson ki a befogadóból. (Részben
ezzel a problémakörrel hozható összefüggésbe a műfajkeveredés jelensége is.)
Másrészt a dán filmteoretikus megfogalmazása szerint az „(…) érzelmi válasz
egyik aspektusa, az »ismerősség«, kívül esik e tipológia hatókörén.”,9 és így ő maga
sem veti el, hogy az univerzális megközelítés ellenére az „ismerősség” jelenségének tárgyalásához konkrét történeti-kontextuális elemzésekre van szükség.
A továbbiakban két műfajt vizsgálok meg részletesebben a cenzúrahatározatok
segítségével: a melodrámát és a horrort.

A melodráma
Torben Grodal megfogalmazása szerint a melodráma esetében „az azonosulás
megtestesítője túlnyomórészt passzív: tárgyszerep.”10 Vagyis az adott műfaj által
középpontba emelt alapélmény a passzivitás, a kiszolgáltatottság élménye. Ezt
olyan elemek rendszerbe foglalása révén teremthetik meg az alkotások, mint hogy
a főhősök áldozatok, akik kiszolgáltatottak a náluk nagyobb ellenséges, elnyomó,
legyőzhetetlen erőkkel szemben (természeti, társadalmi, vallási erők stb.), a narratíva érzelmi és morális próbák, döntéshelyzetek, megpróbáltatások sorozata vagy
a sajátos dramaturgiai megoldások (például a suspense, azaz a nézői többlettudásból következő feszültségkeltés vagy a véletlenek) alkalmazása.11
Az 1920-as évekbeli melodrámák cenzúrahatározataiban találhatóak olyan
szövegrészek, amelyek a Grodal műfajelméleti munkájában, illetve annak továbbgondolásában (Stőhr Lóránt) leírt jellemzőkkel összeegyeztethetőek. C. T. Dreyer
alkotásának, az OMB által még 1928-ban értékelt Orleansi szűz (La passion de
7

8
9
10
11

„Feltevésem szerint a fiktív szórakozás fő műfajformuláit és módjait gyakran azért hozzák
létre, hogy bizonyos érzelmeket váltsanak ki, mivel lehetővé teszik a néző számára, hogy az
alapvető emberi helyzetekhez kötődő alapvető érzelmek közül egyet megjelenítsen.” (Grodal
2004: 326.) „E tipológia szerint a műfaj csupán az adott fikció domináns jegyeinek halmaza,
amely az általános nézői elvárásokat és a hozzájuk kapcsolódó érzelmi válaszokat formálja
meg.” (Grodal 2004: 329.)
Grodal 2004: 328.
Grodal 2004: 329.
Grodal 2004: 339.
Stőhr 2013: 50.
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Jeanne d’Arc, 1928) című játékfilm bírálatában a következő olvasható: „A hősnő
úgyszólván teljesen passzív szerepre szorul. […] a cselekmény fősúlya a szerencsétlen fogoly kínzására, gyötrésére és a bírák ördögi praktikájának a szemléltetésére esik. […] A fogolynő passzív magatartása mellett a vallató, kínzó, rábeszélő,
levélhamisító, az ellenséggel egy követ fúvó, hazaáruló, hitvány papok viszik előre
folyton a cselekményt, akik még az imádsággal és kegyszerekkel is visszaélnek,
hogy az ártatlan szenvedőt céljaiknak megfelelő hamis vallomásra bírják.”12 G.
Beban A gyermeki szív (The Greatest Love of All, 1925) című művének 1926-os
vizsgálata során a cenzorok a következő megállapításra jutottak: „A bemutatott
mozgókép tárgya egy szegény, egyszerű asszony drámája, akit egy véletlen folytán
tolvajnak minősítenek, elítélnek. A dráma meséje során egymást követik azok a
jelenetek, melyeknél a hatósági, rendőri és bírósági közegek durvasága bántóan,
kiszínezetten van szembeállítva az ártatlan öregasszony személyével és sorsával.”13
A fenti cenzurális értékelésekből több strukturális elem is kiemelendő, amelyek felhasználhatóak a műfajiság kérdéskörének vizsgálatakor. Ezek közé tartozik a passzív hős szerepeltetése, aki kiszolgáltatott a vele szemben álló és nála
hatalmasabb erőkkel szemben, az adott ellentét leegyszerűsítése és túlzó reprezentálása, vagy hogy az adott szembenállás szenvedést eredményez az érzelmi
azonosulás alapjául szolgáló karakter számára. Az adott elemek megragadása és
rögzítése azért lényeges, mert érzékeltetik, hogy a korabeli cenzúrahatározatok
filmes műfaji vonatkozásokat is tartalmaztak annak ellenére, hogy a filmcenzúra
és a határozatok célja nem a mozgóképek műfajiságának elemzése és minősítése
volt, hanem más jellegű szempontok vizsgálata.

A horror
A horror műfaja esetében a félelem, a rettegés, az undor mint érzelemi hatás kerül
a középpontba.14 Az adott hatás kiváltása olyan elemek használata, megjelenítése
segítségével történik, amelyek a fennálló rendet, világot fenyegetik, és a benne élőket félelemmel, rettegéssel töltik el – ezen elemek konkrét megtestesítői a monstrumok („szörnyek”), illetve még elvontabb formában a monstruozitás („szörnyűségek”) alkalmazása.15
12
13
14

15

OMB DT 1930: 936–937.
OMB DT 1930: 854.
„A néző a félelmi és a lehetséges védekező válaszokat mutatja.” „A néző borzong, remeg, ös�szeszorul a gyomra, libabőrös lesz, és más autonóm válaszokat produkál.” Grodal 2004: 342.
Vajdovich – Varga 2009: 7–15.
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Az 1920-as évekbeli rémfilmek, horrorok cenzúrahatározataiban találhatóak a
fentiekkel összeegyeztethető szövegrészek. R. Wiene Dr. Caligari (Das Cabinet des
Dr. Caligari, 1920) című alkotásának 1920-as vizsgálatakor a cenzúrahatározatban
megfogalmazódott, hogy „[E]zen szerencsétlen tébolyodottak közül egy […] dr.
Caligari nevű orvos szerepében teljesen hatalmába ejt egy másik szerencsétlen
őrült alvajárót és ezen médiumával az egész darabon végig, idegtépő jelenetekben,
minden gonoszságot és gyilkosságot végeztet.”16 F. W. Murnau Janus (Der Januskopf, 1920) című játékfilmjének szintén 1920-as megtekintésekor pedig az alábbi
értékelést adták a cenzorok: „A darab tárgya rendkívül idegizgató, fantasztikus lélektani probléma. […] a két utolsó felvonásban telítve van kísérteties és idegkínzó
elemmel, a bizottság egyhangú nézete szerint a nagyközönség elé egyáltalán nem
való. A borzalom költészetének pathologikus termékei […]”17 H. Galeen: Alraune/
Arjune (Alraune, 1927) című művének 1928-as értékelése a következőket tartalmazza: „oly kép (…), mely tárgyát és cselekményét a babonaság és az erkölcsi
szabadosság alvilágából meríti és elferdült aethikai (sic!) szemlélettel a borzalom
kultuszát propagálja.”18
Ezek a szövegrészek olyan értékeléseket rögzítettek, amelyek az adott művek
filmcenzúra által feltételezett hatására vonatkoztak. (Ezek a kiváltott hatásokra
vonatkozó feltételezések nemcsak a cenzorok saját befogadói tapasztalataira épülhettek, hanem más előfeltevésekre is.) Az „idegtépő jelenetekben”, a „kísérteties
és idegkínzó elemmel” vagy a „borzalom” mind olyan elemek, amelyek a horror
műfajába sorolható művek által kiváltott elsődleges érzelmi hatással, a félelemkeltéssel hozhatók összefüggésbe.

Az ideológiai vonatkozások vizsgálata
A fentiek értelmében a műfajok olyan mintázatok, amelyek célja bizonyos érzelmi hatások kiváltása. Azonban ezek a mintázatok önmagukban csak elvont
struktúrák, és ezért konkrét elemekkel, konkrét tartalommal kell kitölteni ezeket a filmszerűség, a megjelenítés érdekében, ami lehetővé teszi, hogy az adott
művek ideológiai töltetet kapjanak. Ennek alapján többek között két kérdés is
megfogalmazható, legalábbis az adott példákra koncentrálva. Egyrészt a horrorfilmek esetében ki, illetve mi az, ami félelmet vált ki a szereplőben, a közösségben,

16
17
18

OMB DT 1930: 806.
OMB DT 1930: 868–869.
OMB DT 1930: 1009.
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a nézőben. Másrészt a melodrámák esetében pedig ki, illetve mi az, aminek kiszolgáltatottá válik a szereplő, aki számára ez szenvedést eredményez.
A vizsgált cenzúrahatározatok erre is reflektálnak, mivel a kiválasztott példákban olyan elemek kerülnek a fenyegető pozíciójába, akiknek, illetve amelyeknek
ebben a pozícióban való szerepeltetése nem volt elfogadható az 1920-as évek
cenzúrája számára. Az adott mozgóképek betiltásának hátterében az állt, hogy a
vizsgált melodrámák esetében a papság, az egyház képviselői, a horrorok esetében pedig orvosok, tudósok töltötték be az adott szerepköröket. Ez azért nem volt
elfogadható az OMB számára, mert mind az egyház, mind a tudomány képviselői
nagy tekintéllyel bírtak és védelemben részesültek a Horthy-kori közegben. D. W.
Griffith A fehér rózsa (The White Rose; 1923) és C. T. Dreyer Orleansi szűz című
alkotásai a filmes utócenzúra szerint nemkívánatos módon jelenítették meg a papságot és az egyházat. „A bemutatott mozgókép azt a témát hozza színre, hogy a
papok is csak húsból és vérből való emberek, akiknek éppúgy megvan a maguk
szerelmi múltja, mint bárki másnak. A darab hőse, a szemináriumot végzett fiatal lelkész elcsábít egy kacér, de ártatlan kis elárusító leányt s aztán cserbenhagyja. […] Egy, vagy más megtévelyedett egyén miatt nem szabad az egyház fölkent
szolgáit kitenni annak, hogy a kritikátlan tömeg szemében a papi állás dísze, a
lelkészi hivatás erkölcsi tisztasága irányzatosan megtámadtassék s e réven a közbecsülésben alászállíttassék.”19 (D. W. Griffith: A fehér rózsa – vizsgálat: 1928.) „A
fogolynő passzív magatartása mellett a vallató, kínzó, rábeszélő, levélhamisító, az
ellenséggel egy követ fúvó, hazaáruló, hitvány papok viszik előre folyton a cselekményt, akik még az imádsággal és kegyszerekkel is visszaélnek, hogy az ártatlan
szenvedőt céljaiknak megfelelő hamis vallomásra bírják. […] A bírákként szereplő szerzetesek és főpapok ábrázolása pedig olyan, mintha arcukat százezer Lombroso típusú gonosztevő közül válogatták volna ki a legnagyobb gonddal.”20 (C. T.
Dreyer: Orleansi szűz)
F. W. Murnau Janus és W. Worsley A sátán testvére / A téboly szelleme (A Blind
Bargain, 1922) című játékfilmjeinek OMB-bírálata arra hívta fel a figyelmet, hogy
az adott horrorfilmek orvos-, illetve tudósábrázolása nem áll összhangban az elvárásokkal. „Dr. Warrennek sikerül bizonyos porokból készített ital segélyével magából a rossz énjét, mint külön személyiséget – kit ő O’Connornak nevez el – kiváltania. Ez az O’Connor aztán dr. Warren jobb szándékai ellenére a hajmeresztő
gaztettek egész sorát követi el s az üldözés elől mindig megszabadul dr. Warren alakjában. Végül a gyakori átváltozások teljesen absorbeálják a jobbik ént s Warren
19
20

OMB DT 1930: 935.
OMB DT 1930: 937–938.
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helyébe végleg O’Connor lép, amely helyzetből aztán csak Warren alias O’Connor
öngyilkossága adja a tragikus megoldást. […] Az ilyen tárgyú filmek […] végeredményben csak a különféle balhitek, babonák és rémmesék számára szolgáltatnak
tápanyagot.”21 (F. W. Murnau: Janus) „Ez a beállítás azonban az öt felvonáson keresztül bemutatott idegizgató cselekmények hatása alatt egészen elhomályosulhat
és tápot adhat annak a […] hamis felfogásnak, hogy az orvosok tudományszomjból az embereken és az állatokon a legkegyetlenebb műtétet is hajlandók végrehajtani, továbbá alkalmas lehetne egyrészt arra, hogy az embereket az operációtól
még inkább elriassza, másrészt az emberiség hasznára, egészségének megtartása,
visszaállítása érdekében áldásosan működő orvosi kar iránti bizalomnak és tiszteletnek főként a kisértelműségű (sic!) közönség körében való megrendítésére.”22
(W. Worsley: A sátán testvére / A téboly szelleme – vizsgálat: 1925.)
A vizsgált 1920-as évekbeli cenzúrahatározatokból az derül ki, hogy az OMB
döntéshozatala az érzelmi hatáskeltés által megvalósuló, a papság, egyház, illetve
a tudósok, orvosok tekintélyével szembeni (ideológia)kritikát általában elutasította, s ennek megfelelően az adott műveket mint hordozókat korlátozta. Vagyis
ha földrajzi-kulturális kontextustól függetlenül a papok, egyházi személyek úgy
jelentek meg a művekben, mint akik passzív, kiszolgáltatott, érzelmi szenvedést
eredményező helyzetbe hozzák a nézői azonosulás alapjául szolgáló hőst, hősöket, akkor az adott műveket betiltották – legalábbis a fenti melodrámák példája
alapján. A horror műfajához sorolható esetek pedig azt mutatják, hogy ha földrajzi-kulturális kontextustól függetlenül a tudósok, orvosok úgy reprezentálódtak,
hogy fenyegetik a fennálló rendet, és veszélyt jelentenek a közösségre, akkor az
adott műveket szintén nem engedték bemutatni.
Azonban az 1930-as évek második feléből, az 1940-es évek elejéről már olyan
példák is hozhatóak, amelyek bizonyos mértékű elmozdulást mutatnak az 1920-as
évekhez képest.
Az OMB a Törvényen kívül / Ártatlan vagyok23 (Frank Lloyd: Maid of Salem)
című 1937-es amerikai játékfilmet, történelmi melodrámát, amely a salemi boszorkányperek közegében játszódik, több esetben is megvizsgálta. Míg 1937-ben
betiltotta a film 2385 méter hosszú változatát, addig 1941-ben már engedélyezte
a 2314 méteres verziót azzal a megkötéssel, hogy a mű csak 16 éven felüli közönség számára vetíthető. Az engedélyezési eljárás hosszabb folyamata során
megfogalmazódott, hogy „(…) a film témájának kidolgozása izgalmakat keltő, de
21
22
23

OMB DT 1930: 868–869.
OMB DT 1930: 988.
MNL OL K 159 55.141-1945.
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végeredményben a babonás hit bukásának diadalát emeli ki. Ennekfolytán (sic!)
különösen az általam [a belügyminiszter rendeletéből Folyovich József miniszteri
tanácsos – Z-Á. Márk] elrendelt kivágás után, nemzetvédelmi szempontból a film
előadását nem tartom aggályosnak.” Ezzel a változással áll összefüggésben, hogy
a magyar forgalmazó 1941-ben olyan bevezető felirattal látta el a filmet („A film
cselekménye 1692-ben játszódik le az amerikai Massachusets (sic!) állam fővárosában, Salem-ben. Hősei bigott angolok, akik Angliából kivándorolva új otthonukba is magukkal hozták puritánnak hirdetett életfelfogásukat – amely mögött
azonban a szeretet és a megbocsátás örök törvényeivel kiáltóan ellentétes gonosz
képmutatás, babonatisztelet, elvakult gyűlölet és pénzsóvár irigység talált biztos
menedéket.”), amely a történések angolszász kötődését hangsúlyozta. Vagyis ebben az esetben az érzelmi hatáskeltéssel összefonódó ideológiakritika egy magyar
nemzeti kontextustól eltérő, idegen kontextussal kapcsolódott össze.
Hasonló tapasztalható A láthatatlan ember24 (James Whale: The Invisible Man)
című, H. G. Wells története alapján készült 1933-as amerikai játékfilm (horror)
esetében is. Az ún. őrült tudós narratívát közvetítő alkotások közül, amelyek alapkoncepciója szerint egy orvos / tudós kutatásai eredményeképpen fenyegeti a közösséget, többet is betiltottak az 1930-as évek elejéig – a korábban részletezett
eseteken túl ilyen volt például a Frankenstein (Frankenstein, 1931), a Dr. Jekyll és
Mr. Hyde (Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1931), a Dr. Miracle (Murders in the Rue Morgue, 1932), a Doctor X. (Doctor X., 1932) vagy A borzalmak szigete (Island of Lost
Souls, 1932). Ezekkel szemben A láthatatlan ember című alkotást mind 1934-ben
(1946 méter hosszú verzió), mind 1941-ben (1965 méter hosszú verzió) már egyhangúlag engedélyezte a filmcenzúra, s ebben az angolszász kontextus kiemelése
is szerepet játszott.

Zárszó
A tanulmány a Horthy-korszak filmes utócenzúráját végző hivatal, az Országos
Mozgóképvizsgáló Bizottság (OMB) határozatai segítségével vizsgált bizonyos
ideológiai változásokat, amelyek a korabeli hatalom részéről nyilvánultak meg.
Ez az elmozdulás úgy foglalható össze, hogy míg az 1920-as években az ideológiakritikát, az érzelmi hatáskeltés által megvalósuló, a papság, egyház, illetve a
tudósok, orvosok tekintélyével szembeni (ideológia)kritikát általában elutasította
az OMB, addig az 1930-as, 1940-es években annyiban árnyalódott az OMB hozzá24

MNL OL K159 – 4. – 721-1941.
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Az érzelmek története

Záhonyi-Ábel Márk

állása, hogyha az érzelmi hatáskeltéssel összefonódó ideológiakritika egy konkrét
kontextussal, egy magyar nemzeti kontextustól eltérő idegen kontextussal kapcsolódott össze, akkor megjelenhetett. Ez úgyis megfogalmazható, hogy míg az 1920as években az általánosabb, strukturális elemekre helyeződött a hangsúly az OMB
döntéshozatala részéről (a „Tudós” vagy a „Pap” karakterének megítélése, illetve
védelme), addig később a konkrétabb, adott kontextushoz kapcsolódó vonásokra
(a „Mi” és a „Más/Idegen” megkülönböztetésére, s ezáltal a „Mi Tudósunk/Papunk” és az „Idegen Tudós/Pap” közötti különbség kiemelésére). Míg „máshol”,
„más kontextusban” előfordul(hat) az OMB szerint, hogy a „Tudós” fenyegeti a
közösséget vagy a „Pap” szenvedést okoz az ártatlanoknak, addig a cenzúra által
kijelölt és védett „Mi” kontextusában nem.
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Zsuzsanna Agora
Emotions in Nazi propaganda speeches
The aim of this study is to demonstrate, through an emotional analysis of Nazi
propaganda speeches, how historical research and psychological emotion research
can be connected, and why such an aspect might be fruitful. For a historian, two
fields are especially exciting: the role of emotions in normative political systems
and the emotional analysis of political leaders. Due to its limited scope, the paper
focuses only on the first one. The analysis of Nazi propaganda speeches shows us
that these speeches have a homogeneous emotional pattern (concerning both the
core emotion and the emotional disposition of the speeches). By further analyzing
the core emotion (philoheroism) and its components, it becomes apparent that
this seemingly new normative emotion had in fact had a long history in German
culture. Another discovery is that emotions never occur independently, but rather
they are linked to the identity of a particular group or historical figure. Therefore,
the role of emotions in normative systems can only be understood thoroughly by
examining how a given emotion contributes to the nourishment of certain groups’
and individuals’ positive self image. Social and personal values can only become
motivational factors if they are emotionally embedded, so emotions should not
be detached from the associated worldviews. Exploring the historical aspects of
emotion research is of key importance, and encouraging further interdisciplinary
and empirical studies in this fascinating new field would be even more important.
Éva Argejó
“This is a wanderful country”
This paper delves into the American emigration of two Hungarian expatriates:
Márton Munkácsi, a photographer, left Hungary in the 1930s; while Barna Horváth, a scholar in the field of legal studies, emigrated during the 1940s). Márton
Munkácsi was already a well-known artist when he relocated to Berlin in 1929.
Employed by a German media company, the world-famous photographer traveled
all around the globe. In 1934, following Hitler’s takeover, he left Berlin for New
York, where his career skyrocketed owing to his highly original fashion photographs. He became the highest-paid photographer of his time, but the difficulties
of his personal life completely debilitated him. He died in New York, in poverty
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and solitude. Barna Horváth is one of the most original and provocative figures in
Hungarian legal philosophy. By the 1930s, he had already been an acknowledged
member of the scientific community, but in 1934 his promising career was cut
short following the publication of his German language magnum opus. He was
constantly under attack by his peers, which undermined his academic career and
caused him to leave for the United States in 1950. In his new homeland, he was
unable to make use of his extensive and wide-ranging knowledge, but nevertheless lived a life of contentment among his loving family. Through an analysis of diaries and letters, I studied the two expatriates’ life in order to explore how the two
key aspects of human existence—personal life and professional career—interplay
and affect the formation of a new identity in a foreign environment.
Anikó Báti
The joys of the dining table
Food is a source of pleasure in itself; it affects our senses with its aesthetic qualities,
serving and taste. Dining, however, can not only be joyful by satisfying our primal needs; it strengthens our communities and social relations with its decorum,
location, the meals served, the serving itself, the group of people eating together,
and by providing a basis for social interaction, various regular and holiday traditions. This paper approaches the topic through an analysis of two rather distant
occasions of social dining: the wedding feast and the school canteen. The study is
based on ethnographic fieldwork with a focus on the present and the recent past.
Nowadays, the etiquette for both forms of social dining is defined by external factors, rather than the family or the community; this tendency transforms the role
of dining as a means of integration, socialization and identity-forming.
Dániel Bárth
The insights into the history of emotions gained from an 18th century Franciscan
exorcist’s letters
This case study explores the complex layers of emotional history as reflected in
the activities of a Franciscan monk born in Croatia by using the sources of the
author’s recently published monograph (A zombori ördögűző. Egy 18. századi
ferences mentalitás, Bp., Balassi, 2016). The paper focuses on the monk’s ego-documents, primarily his autographical letters, which significantly diverge from the
writing etiquette of the era due to their highly personal nature.
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The outspoken historical personality reflects on the local monastic community’s diverse emotional behaviors (anger, hate, jealousy). Further documents
concerning the exorcism scandalin the town of Zombor allow us to analyse the
community’s faith, devotion and admiration. The unusually detailed depiction of
demonic possession casts light on the local aspects of a more general fear of the
supernatural. To understand the various layers of contemporary demonology (official, semi-official, vernacular), it is essential to study these culturally determined
fears and their remedies. Exploring the connections between melancholy and demonic possession is similarly fruitful.
The exceptional corpus of surviving sources on the exorcism scandal in Zombor (1766-69) facilitates research in this particular case, and on similar seemingly
hard to access questions of emotional history.
Ákos Bartha
Courage, self-sacrifice, heroism: contemporary sources and an emotional approach to understanding Endre Bajcsy-Zsilinszky
My study—within the limits of its scope—aims to contribute to rethinking the analytical framework and notion systems of Endre Bajcsy-Zsilinszky’s (1886-1944)
life and oeuvre. The first section explores the emotion-based notions of courage,
recklessness and heroism in connection with the subject’s life story. The second
part strives to examine the hitherto mostly neglected topic of responsibility/irresponsibility in the context of Bajcsy-Zsilinszky’s actions throughout the war.
This aspect was either considered taboo, or it appeared merely as a suggestion in
previous works. A separate section discusses how the politician shaped his own
reputation already during his lifetime. The study involves sources not only from
the plentiful scientific literature on the broader topic, but five public archives, a
bibliography of Bajcsy-Zsilinszky’s—which consists of more than 1300 articles,
and which was partially collected by the author—and further relevant sources
from contemporary press.
Zsolt Bódán
Suicide, culture and emotions: the culturally determined nature of the emotions
and attitude concerning suicide
Suicide is part of the universal human condition. It has been present in all societies, regardless of geographical and temporal boundaries. The desire to extinguish
one’s own existence under certain circumstances is an integral part of self-con-
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sciousness since its emergence. The circumstances are defined by the given cultural context which the individual is a part and also a bearer of. Different cultures
cultivate different attitudes towards suicide through the acceptance, application
or rejection of suicide; the effectiveness and aims of belief systems in sanctioning suicide; and by the message suicide conveys in these cultures. Suicide bears a
special meaning both for the doer and their environment, involves cognitive and
emotional elements of self-destruction, and it can be grasped most effectively by
exploring the historically and culturally determined attitudes towards it. By this
definition, the stance on suicide is a primal orientation, a special relation which
involves mental objects of suicide, and forms of behavior sanctioned by these objects.
The study explores how attitudes toward suicide diverge from one culture and
historical era to another with an emphasis on ethnographic and anthropological aspects. The first section lists a plethora of these diverse attitudes from hunter-gatherer societies and various civilisations from the West and the Middle and
Far East. The second part elaborates on the culturally determined nature of suicide through the aforementioned examples.
Ágnes Botond
Emotions and the absence of emotions as reflected by a Young Pioneer squad’s
log book
The study examines the words expressing emotions and judgement in the body
text of a Young Pioneer squad’s log book (or “Journal”) penned at an elementary
school in Budapest between 1960 and 1962 through content analysis. The author
attempts to interpret the supposed emotions found in the silence between the
lines, and brings up the question how ideology affects the hypothesized duality of
private and official emotional communities in Soviet-type societies’ youth. This
paper aims to be an experimental work of microhistory, which consciously attempts to expand the methodology of historical psychology.
Noémi Czeglédi
Expressions of emotions and family conflicts in private courts
In the Grassalkovich manors of Gödöllő and Hatvan—similarly to other manors
at the time—the lord’s private court bore the right and the responsibility to resolve
the conflicts of the serfs living on the lord’s domain, including cases of family
feuds. Domestic fights and brawls were not considered grave offences. Emotional
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outbursts resulting in physical abuse were tolerated as long as they didn’t counter
the community’s economic interests, didn’t question or subvert its moral values.
A serf in the feudal context only severed their emotional ties to their family or
village due to events which completely unsettled conventional ways of life. This
was often achieved through transgressions of the rules which sanctioned the expression of emotions; consequently, the perpetrators were brought before a court.
The court’s verdict only provided a legal solution; serfs’ emotions gained legal validation on the winner’s side only. Documents of the private court give an insight to
the lives of serf families much beyond their work: into their family environments
and personal lives. These legal texts, even if they were written by manor officials,
can serve to explore and better understand the emotional lives of serfs.
Gábor Csikós
Otherness as a basis of identity in György Nagy’s 18th century autobiography
György Nagy was a 18th century merchant and nobleman from the Jászság region,
and his diary from the period between 1759 and 1769 gives insights into his
identity. Even though it is not explicitly stated, the document is infused with a sense
of being an outsider. The study attempts to find the bases of this sentiment using
methods of cultural psychology, and seeks to explore the particular responses to
conflicts that arose in this individual’s life.
Four factors can be identified which made the diary’s author an outcast. He
originated from outside the Jászság region; his university-level education and
profession distinguished his lifestyle from that of the majority: most people in
the area were landed peasants. His identity as the member of lower nobility was
significant. These components had to occur all at once to make him a reject.
Individualistic and collectivistic traits combined to make up György Nagy’s
identity. Collectivist as his ancestry principally determined his self-image
and influenced his decisions (loans, etc.). Other factors (his decision to move,
intellectual tendencies) speak of his individuality. This dichotomy is present in
the very act of keeping a diary as well: even though he worked for the good of a
broader group (his family), the urge to preserve a piece of his self is apparent from
his writing.
As for his descendants, these qualities declined; they integrated into society as
the sources of otherness disappeared. The only exception was his youngest son, a
legal expert (the grandfather of Iván Nagy, a genealogist), who continued keeping
the diary, and so did his offspring. Thus, atypical tendencies were preserved by
the atypical.
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Gábor Csiszár – Judit Takács
Media Representations of Gender Role Transgressions and Homosexuality in the
1933 volume of “Az Est”
This chapter focuses on media representations of gender role transgressions and
homosexuality, published in Az Est (The Evening), the most widely circulated
Hungarian daily in the first half of the 20th century. Our main goal is drawing
an at least partial picture of social perceptions of gender role transgressions and
homosexuality in 1933 in Hungary.
The empirical base of this study includes all the 21 volumes of Az Est (published between April 16, 1910 and November 17, 1939), most of which we examined in their original form in the National Széchényi Library in Budapest. After
reviewing 8861 copies of Az Est (each copy being 16-20 page long) altogether, we
found 508 articles with descriptions of non-normative gender performance perceptions being salient in the given social context: typically presenting stories of
people behaving strangely gender-wise, i.e. women behaving “unwomanly” and/
or man behaving “unmanly”. In this chapter we will present findings from the 42
articles (of the 508), published in 1933 in Az Est.
Orsolya Elek
Longing as a form of emigration experience: the Hungarian period of the life of
André Kertész (1894-1925)
This study attempts to show, based on the diaries and letters from his youth, that
André Kertész had already began his emigration before he even left Hungary. The
paper provides a detailed analysis of Andor Kertész’s diary from 1912—a previously unexamined source for research on the history of photography—which
casts a different light on the future world-famous photographer’s early years; different from Kertész’ own biographical narrative later sanctioned by the scientific
community.
In the study, longing and unbelonging is interpreted within the context of emigration, and it strives to explore the political, social and cultural context of the
era. Its aim is to explore the emigration experience through Kertész’s life, with all
its contradictions, discrepancies and complexity.
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Gabriella Erdélyi
Anna Júlia Esterházy as a sister and a wife
This case study is testing the thesis of the „structures of mitigation” formulated
by Linda Pollock concerning the perseverance and flexibility of the patriarchal
family system. It investigates aristocratic sibling relations in seventeenth-century
Habsburg Hungary by reading minutely the correspodence of Anna Júlia Esterházy, an eldest sister with his eldest brother(s). It presents a unique yet characteristic performance of the complicated role sisters played between their paternal
and marital families, demonstrating that emotional language was an effective female tool to assert themselves vis-à-vis males in governing roles and to negotiate
positions within the family. The analysis of the language of letters highlights furthermore the contemporary perception of kinship constituted by actions – followed by emotions – rather than simply blood ties.
Veronika Eszik
“It’s him we’ve got to be thankful to for all the beautiful school building being
erected throughout the country!” The role of gratitude in the Hungarian political
climate of the late 19th century and the “ungratefulness” of Croatia.
In the Austro-Hungarian era Hungary, national stereotypes were mostly
oversimplified, mostly hostile depictions of ethnic groups. As for Croatians,
however, two representations existed simultaneously in Hungarian political
thought: the idealized image of a fraternal race, and that of an ungrateful nation.
This study aims to find the real meaning behind such imagery, and the role it fulfills.
There is an apparent shift in these tendencies content-wise: at the beginning of the
era, the reason for gratitude would have been the generosity of the Hungarian
nation, later, its achievements in modernization. As for its purposes, placing
Croatia on a continuum from gratefulness to ungratefulness provided a basis
for Hungarian superiority without vilifying the Croatians. This manifested in a
more nuanced view of national character compared to other national stereotypes,
but also solidified the Hungarians’ sense of hierarchy, and thus undermined the
reconciliation of Hungarian and Croatian national interests.
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Gyöngyi Farkas
Emotional responses to the occupation of Czechoslovakia in 1968
The study, through examining police and State Security documents, explores
the emotional reactions of Hungarians to the 1968 invasion of Czechoslovakia.
Surprise was the most general emotional response; people hadn’t expected a
military intervention. During the first few days of the conflict, there was a fear
that it might spread further, but the anxiety later subsided. The most intense
emotional reactions—outrage, anger, desperation—were present among those
who opposed the invasion, but moderate supporters also had concerns about the
potential negative consequences (a loss of face, effects on the Hungarian minority
of Czechoslovakia). Some even experienced schadenfreude, and thought that the
occupation was a rightful punishment for the Hungarian minority’s grievances
(Trianon, the Beneš decrees, the deportations, etc.).
László Szabolcs Gulyás
“…verbis illicitis dehonestasset…” Data on the historical emergence of profanity
in the Hungarian language
The history of vulgar language has long been a popular subject for scientific
research. From the 19th century, linguistic and ethnographic approaches have
dominated. Historians seldom participated in the field, and when they did, their
interests focused mostly on legal aspects. Literature on profanity—especially
works of popular science—tends to emphasize obscenity and blasphemy. This
study aims to explore the emergence, expressions and societal function of vulgar
language during the Middle Ages. Besides well-known early sources in the field,
the paper incorporates other documents such as Medieval charters, which suggest
that profanity in the era often manifested itself as a conscious form of behavior.
Vulgarities were much more than primal expressions of emotions; they often
carried personal motives regarding the content, the speaker and the target.
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Emese Gyimesi
“Passion is needed, passion to occupy my mind and to make me feel I’m alive!”
The role of emotions is Júlia Szendrey’s journal-writing practice
Even though Júlia Szendrey had multiple diaries written in different periods of
time with different textual versions, scientific literature often talks about one
single diary. This study, contrary to previous praxis, refers to the collection of
texts as the diaries of Júlia Szendrey, in the plural form. The diaries are not to be
interpreted only in the context of the author’s love for Sándor Petőfi, but as an
independent source. The analysis is centered around the diaries of her youth, from
February 1846 to July 1847. For Júlia Szendrey, keeping a diary was not a daily
routine but an act of self-reflection and meditation, inspired by certain emotional
states. Writing affected the way she processed and integrated her emotions, while
her emotions had significant impact on the way she wrote and determined when
she wrote. A nuanced understanding of her sentiments, an illumination and
arrangement of her thoughts—which were the main reasons for her to keep a
diary—through basic human problems and conflicts made her diary one of the
most extraordinary memoirs of women in the era.
Miklós Halmágyi
Crying, smiling and laughter in medieval sources of Hungarian saints
Crying is usually portrayed in the sources as behavior worthy of a saint. When
comparing the depictions of royal saints St. Stephen (†1038) and St. Ladislaus
(†1095), a change can be observed both in their attitudes and portrayal. According
to legends and chronicles, tears are typical of St. Stephen, while King Ladislaus is
not solely characterized by crying; he’s also capable of being cheerful. However,
the sources only speak of his smile and cheerfulness, but not of his laughter. In
some legends of St. Stephen and St. Margaret, the avoidance of saintly laughter
is noticeable. In her biography, St. Elisabeth is depicted as a cheerful person; she
was equally able to cry and laugh. St. Irene’s biography speaks of an instance when
shedding her tears, she begged for privileges for the monastery; occasionally, she
smiled politely.
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Heléna Huhák
Collective of joy, joy of the collective. The connection between communist
propaganda and emotions in the 1950s
Sources on communist propaganda are characterized by a remarkable presence
of emotions. The study examines the significance of emotions in politics through
analyzing the documents on a conflict in the Communist Party’s assembly and
the reports submitted by agitators visiting households. Besides discussing the
politically inclined management, interpretation and classification of emotions,
the author strives to explore how the expression of emotions formed rather
complex relationships between party leaders and members, agitators and nonparty-member civilians.
Zsófia Kisőrsi
Emotions, commuters, caricatures, Ludas Matyi
Despite the fact that during the socialist era, commuters were a continuously
growing social group both in proportion and size, research on their history has
been marginalized so far. The study shows how the inclusion of caricatures as
visual sources can contribute to our knowledge of a social group beyond the
insights gained from more conventional sources. This paper analyses sixteen
caricatures of commuters, published in the magazine Ludas Matyi, comparing
them with written and audiovisual sources. The analysis discusses the economic
and social processes that characterize the period when the caricatures were
published, and lists the external and internal traits and emotions commuters were
endowed with. The aim of the author is to present a method of caricature analysis
with an emphasis on the comparability of sources.
Balázs Kiss
From wrath to wrath. Emotions and political science
The study provides an overview of the various ways political science has responded
to the increasing significance of emotion research. There were various methods
in the past of political science and associated fields which proved to be effective
in examining emotions in politics on the level of political philosophy, political
theory and empirical political science. Political scientists returned to authors such
as Plato, Aristotle, Weber and Elias. On the empirical level, political science no
longer attempts to leave emotional aspects to psychologist, but rather incorporates
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psychological methods. As an illustration, the study gives unconventional
interpretations both of the anti-immigrant campaign going on since 2015 in
Hungary and an event where a politician was booed during a rally.
Miklós Konrád
Disillusioned Jews during the golden age of Hungarian Jewry
There are adequate reasons for regarding the Austro-Hungarian era as the golden
age of Hungarian Jews. But how did Jewish public figures of the period evaluate
their own circumstances? The views of journalists, authors and rabbis who
formulated their thoughts in religious publications suggest that Neologue Jewish
intellectuals were disillusioned with Hungarian Jewry’s equality before law and
equality of opportunity from the 1880s all the way through the end of the era. The
study presents the various chronological stages of this ever-growing sentiment.
Katalin Kovács
Charles Le Brun: a 17th-century French attempt to classify emotions
The expression of emotions is highly emphasized in historical paintings created
during the age of French Classicism. What were the reasons that led to this type
of representation of emotions, which seems exaggerated by today’s standards? The
answer to this question can be found in the lecture on the Expression of Passions,
given in 1668 by Charles Le Brun, the court painter of King Louis XIV and the
most dominant figure of 17th-century French art. In this lecture, the painter
classifies passions: he describes in detail how they could be portrayed in such a
way that they can be easily recognized by the viewer.
This study, based on iconographic and textual sources, first examines the
meanings of the word “feeling” (sentiment) and its discursive synonyms (passion,
emotion) in 17th-century French language. We then explain Le Brun’s theory: it
is not the eye, but the eyebrows that he considers to be the most important part of
the face, as it is able to illustrate the nature of the agitation of the soul. Finally, we
try to resolve the apparent contradiction that while the Court of Louis XIV was
characterized by the suppression of emotions, the representation of emotions is
particularly powerful in the pictures from the era.
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György Kövér
(Semi)circles of friends at the turn of the century
Searching through the Domanovszky legacy, I found a photograph of nine men
sitting in a semicircle. Their identities could be easily pinned down as the names
were on the back, written in pencil. After a thorough analysis of the letters, it
became apparent that the figures in the picture formed a close group of friends,
and additional members emerged. The paper is about the friendship of these men
at the turn of the century. Various groups were in the background of university
cliques: the remnants of high school friendships, relationships formed in the
Eötvös Collegium. Many artists and students of medicine were associated with
the group through different links. Their letters, besides discussing shared interests
(finding a job, relationships with members of the other sex, etc.), give an insight
into their preferred bohemian lifestyle. There were members who immortalized the
prominent events in their poems, others were skilled in drawing or photography;
thus, the company can be presented through various sources. The most fascinating,
however, is the language they used in their communication. By analyzing that,
it becomes apparent what friendship meant to them, along with the cohesive
forces that formed their emotional community. I also inspected the role of their
former loose companionship in their later careers, and their reminiscences of the
friendship of their youth after 30 years.
Anikó Lukács
Collective suicide of a family at the end of the siege of Budapest, 12 February,
1945.
The number of suicides increased significantly during 1944 and the first few
months of 1945 in Hungary, particularly in Budapest. The phenomenon caught
the attention of contemporaries as well; the few interpretations of the time
hypothesised a link between the suicides and recent political events. The study,
after presenting a brief overview of suicide in Hungary during 1944 and 1945,
closely inspects the collective suicide of a family living in the XI. district (the
Vozáb-Dáni family).
The Dáni family supposedly sympathized with the Germans; the father was an
honorary consul for Latvia, which could have been a risk factor for him—but not
necessarily for the whole family—after the Soviet invasion. Their fear of losing
their property and being forced to abandon their lifestyle was legitimate. They
had experienced the horrors of the siege and were subject to Nazi propaganda.
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However, all this was true for many other people who—despite all of this—did
not commit suicide. Analyzing the lives, personalities and complex emotional
spectrum of adult members of the family, even if it does not completely explore
the causes, it provides a glimpse into the motifs of murder and suicide.
Attila Magyar
Expressions of anger in the 16th century travel memoirs about the Ottoman Empire
The study examines the travel memoirs written on the Ottoman Empire during
various diplomatic missions in the 16th century, and aims to show how anger
appears in the depiction of the Ottoman Empire as a strange foreign world;
whether commentary on emotional states is present in these documents, and how
the authors use it for self-reflection and in the portrayal of otherness.
The sources formed in a transcultural context provide a fascinating basis for
emotion research. Travelers encountered foreign expressions of emotions which
they perceived, interpreted and documented through their own normative
framework. Thus, the study can shed a light primarily on the travelers’ sense and
normative concepts of anger, and speculate about their possible interpretations of
anger.
Borbála Mohay
Emotions in the garden
In the age of sentimentalism – along with what we consider to be emotions by
today’s standards – physical perceptions were also seen as sentiments. This is in
complete accordance with the central notions of then-popular English landscape
design, which emphasized the natural quality of things visually and auditorily
perceived besides the opportunity gardens provided to experience emotional
fulfilment. The paper aims to explore the particular manifestations and nuances of
these general notions in four Hungarian magazines published around 1790. The
easily observable emotions (love, sadness, loneliness, joys of labour and education,
pleasures of recreation, surprise, outrage) in passages about gardens are clearly in
connection with the philosophy of the era (utile et dulce), and—analogously with
the ideas of English landscape art—cover the many aspects of taking delight in the
world. The authors of such sense pleasure-centered passages thus form a textualemotional community with their readers, regardless whether the object of their
perception is a landscape garden or not.
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Ágnes Molnár
Marital conflicts and expressions of emotion in the World War II. era letters of a
smallholder and soldier
As for the past agrarian society of Hungary – like in the case of many traditional,
closed communities – two factors complicate the analysis of emotional expression:
the high-context (E. T. Hall) style of communication, which uses verbally restricted
codes (B. Bernstein), thus making emotional analyses hard even in person.
Emotions are hardly discussed, if ever; they can only be speculated upon based on
other, non-verbal expressions. Unfortunately, past situations can not be observed,
only reconstructed based on written sources. Due to the low rates of literacy among
lower social classes, the real-time, non-reminiscent documentation of emotions
was fairly uncommon; this tendency makes the second complicating factor. Such
sources which record emotions in a highly sincere manner only possible between
people in an intimate relationship are invaluable for researches. The source in
question is a collection of letters by a smallholder peasant—who served near the
Don river during the Second World War—to his wife and children. The study
attempts to reconstruct the conscripted husband and father’s relationship with his
family members and relatives, his affections for his family, the way he expressed
such feelings, and the conflicts and moral values of his role in the family. Since the
letters were not written for academic purposes but out of personal motives, they
are characterized by a level of intimacy and sincerity which would be impossible
between researcher and subject, and thus are priceless.
Eszter Molnár
A psychobiographical sketch of Géza Csáth’s tragedy
The life of Géza Csáth traditionally falls into the scope of literary history, but if
we aim to get acquainted with the bases of his peculiar world, and wish to better
understand his personality, the tools offered by literary history turn out to be
unsatisfactory. This study attempts to unravel the entangled and complicated chain
of cause and effect which constantly affected the writer’s inner life, and eventually
led to the murder of his wife and his suicide. And does this in a way that takes
into account the historical circumstances of the life and tragedy of Csáth; aims
to answer questions about the war’s impact on the development of such a tragic
finale.
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Veronika Novák
„In the very middle of the city of Paris” – crimes, storytelling and fear in the 15the
and 16th centuries
In the important changes that early modern Europe underwent, from church
reforms and increasing social control to the establishment of institutions of strong
royal power and a most severe justice, carefully exploited and utilized fears had
a great role. Fears from strangers, dangerous social groups, criminals and Satan
have their share in shaping modern Western civilization.
The paper aims to find and analyze different motifs of fear in one specific type
of text, crime stories, preserved in different sources as urban chronicles, printed
pamphlets and novel collections, reflecting naturally not real criminal statistics
but rather the subjective perception and ideological representation of criminality.
In fact, types of crimes mentioned in the sources show important changes
over time and also the peculiarities of the different genres. From apocalyptic fears
of civil war periods, through growing anxiety about violence defying authority
to visions of divine punishment, crime stories highlight hidden motives and a
particularly cruel image of the birth of modernity.
Katalin Sárai Szabó
Conversion, piety and social prestige in the Calvinist Church during the first half
of the 20th century
The study examines how joining the home mission—which introduced a new form
of piety at the end of the 19th century—affected individuals’ identity, lifestyle and
prestige in Calvinist churches. The first section deals with religious experiences
and conversion through the lens of the sociology of religion; the second part,
after describing the home mission movement, examines its impact on individuals
through analyzing a handful of life stories. In these cases, conversion was a major
milestone which served as the basis for a new religious identity. Joining the home
mission was a turning point in one’s life, an experience of rebirth. Members kept
track of the date, circumstances and story of their conversion, which was the
foundation of their new identity, and begot various changes in their ecclesiastical
role, lifestyle and social relations. The relationship between the church and the
movement was also subject to significant change throughout the years, and even
though the initial aversion was replaced by the utilization of the movement’s
achievements, many distinct groups emerged with their own norms and views
on religious life and praxis. A wide variety of schools arose within the Calvinist
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Church, and affiliation with one or another to this day influences decision-making,
power relations, and elections.
Judit Pál
Fear and politics: border incidents and Romanian “emissaries” in Transylvania
after the Austro-Hungarian Compromise of 1867
Around the Austro-Hungarian Compromise, Transylvanian authorities were
deeply concerned with news – be they false or true – of suspicious elements,
spies and agitators. After the Compromise, the Royal Governor of Transylvania
encountered many of these cases; he often ordered the authorities to investigate
them. This study explores only one aspect of this fear, from the viewpoint of the
Hungarian political and administrative elite of Transylvania. It presents – through
data collected from the archives of the Royal Governor’s Office and the Ministry
of Interior – where this fear originated, who or what were the objects of suspicion
and fear, who were considered to be suspicious elements by the authorities, who
and in what way tried to cover their surreptitious activities. The author concludes
by articulating a few theories on how this fear influenced Transylvanian politics
after the Compromise.
Péter Várkonyi
The rebellion in Kompolt
At Easter 1889, driven by their emotions, some residents and leaders of Kompolt
(Heves county) participated in an act which was considered to be scandalous in
the era: they physically abused a member of the clergy. Contemporaries could
not clearly identify the underlying motifs; the case was closed shortly afterwards,
perhaps with an unexpected conclusion. The study, using relevant sources
(ecclesiastical documents, press releases), presents the train of events from the
perspectives of different people involved, with an emphasis on emotional motives.
The events of one of the key actors’ life are discussed elaborately. The author
addresses how certain groups attempted to influence the affair for their own gain
by agitating or suppressing emotions, thus altering the outcome of inspections by
the authorities and the church. The religious-ethnic conflict is interpreted in the
context of contemporary local society.

564

_Hajnal István Kör kötet_.indd 564

2019. 06. 12. 15:15:04

Abstracts

Orsolya Völgyesi
Love, marriage and death during the aftermath of the Hungarian Revolution of
1956
Ákos Tumbász and Mariann Forró were sentenced as part of László Lukács’s trial,
during the retorsions after the Revolution of 1956; the young man was executed
in March, 1959, his fiancée was sentenced to two years in prison. The study
presents how Ákos and Mariann met, and describes the way their relationship
developed, as gleamed from legal documents and the analysis of Mariann Forró’s
interviews of 1989 (which is the date for the end of communism in Hungary)
and the spring of 2014. The author attempts to show how meeting Ákos became
a landmark of Mariann’s life; focusing on the young woman’s personality she
seeks the answer to various questions: what factors had had key influence on
Mariann Forró’s personality and identity before meeting Ákos Tumbász, and how
these contributed to the fact that she – through a prolonged process of healing –
eventually recovered from the trauma of losing her loved one with all its emotional
and existential aspects.
Márk Záhonyi-Ábel
The connection between protecting authority and appeals to emotion in the
OMB’s (National Motion Picture Association) documents
In the Horthy era, movie censorship was carried out by the National Motion
Picture Analysis Committee (Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság, OMB).
The study – using the documents of OMB as an institution of power – inspects
how, according to the authorities of the Horthy era, appeals to emotion became
intertwined with certain ideologies and critiques of ideologies, and how
contemporary movie censors dealt with these issues. Even though the examples
in the study are not in any way representative of the whole era, the paper provides
a hypothesis about the changes in censoring the aforementioned notion from
the 1920s through the 1930s and 1940s. According to this theory, critiques of
certain positions (the clergy, the church, scientists and medical doctors) using
appeals to emotion were usually censored according to the OMB documents of
the 1920s. However, the OMB’s attitude became more nuanced in the 1930s and
1940s as certain emotionally driven critiques of ideology could be published if the
particular context was unrelated to Hungary.
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